รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
แนวทางที่ 1 จัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง

- การกอสรางรางระบายน้ํา/คูระบายน้ํา/ทอระบายน้ํา/ทอลอดเหลี่ยม
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยูถนนสายหมูบานทามสิน ซอย 1 ครัวเรือนและถนนได
ทั้งสองขาง หมูที่ 1
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร

2552

2553

2554

(บาท)
800,000

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

(งบ อปท.)

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยูถนนสายหมูบานทามสิน ซอย 2 ครัวเรือนและถนนได
ทั้งสองขาง หมูที่ 1
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
897,000
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาว 383 เมตร
(งบ อปท.)

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยูถนนสายบานนายชัยณรงค ชู ครัวเรือนและถนนได
เวทย หมูที่ 1
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาว 160 เมตร

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

357,000
(งบ อปท.)

40

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

4 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยูถนนสายรุงเมือง หมูที่ 1
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝาปด
ความยาว 500 เมตร

5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยู ถนนสายซอยบานหนองเหรียง ครัวเรือนและถนนได
หมูที่ 1
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 มตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝาปด
ความยาว 70 เมตร

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป เพื่อใหระบายน้ําจาก
ตัวยู ถนนสายซอยครัวแกว หมูที่ 1 ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย0.80
เมตร พรอมฝาปด ความยาว 100
เมตร

7 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.หนา เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ตรอ.ศิริยานยนต หมูที่ 1
ไดสะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาด กวาง 1.8 ยาว 70 ม.
จํานวน 1 แหง

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)
1,900,000

(บาท)

(งบ อปท.)

266,000
(งบ อปท.)

380,000
(งบ อปท.)

1,465,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

41

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

8 วางทอหนาหมูบานเมืองทอง
หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø60x100 ซม. ความยาวรวม
240 ม.

9 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูถนนสายกรุงแสง หมูที่ 2

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80
ม. พรอมฝาปด ความยาว 800 ม.

10 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายราษฎรบูรณะ หมูที่
3
11 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
ถนนสายหลังวัดเขากลาย –
คลองนา หมูที่ 3

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือน มีความ
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.40 ม.ยาว 750 เมตร

12 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายเขากลาย ซอย 2
หมูที่ 3

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
จากถนนและครัวเรือน มี
ความสะดวกรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. พรอมฝาปด
ความยาว 75 ม.

รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
500 เมตร

2552

2553

2554

(บาท)
600,000

(บาท)

(บาท)

(งบ อปท.)
3,070,000
(งบ อปท.)
1,846,500
(งบ อปท.)
1,877,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)
170,000
(งบ อปท.)

42

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)
1,126,000

13 กอสรางคูระบายน้ําคสล.ริม
เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
กําแพงโรงเรียนวัดเขากลาย หมูที่ 3 และครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
300 เมตร

14 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัว เพื่อใหระบายน้ําจาก
ยู ถนนสายเขากลาย – หวยขัน
ครัวเรือนและถนนมีความ
หมูที่ 4
สะดวกรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

550,000

ขนาด ø 60x100 พรอมฝาปด
ความยาว 173 เมตร

(งบ อปท.)

15 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. จาก เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
ถนนสายบานวังรวยจากหัวเขา- และครัวเรือนสะดวก และ
ถนนรถไฟ หมูที่ 4
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝา
ปดความยาว 300 เมตร

16 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. จาก เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
บานนางพิน-บานนางยินดี หมูที่ 4 และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝา
ปดความยาว 300 เมตร

(งบ อปท.)

1,140,000
(งบ อปท.)

1,140,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

43

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

17 วางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ถนนสายป.ศิลาชัย-คลองมะไฟ
หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือน มีความ
สะดวกรวดเร็ว

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)
4,550,000

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ø
คสล. ขนาด 60 ¯100 ซม.
(มอก.ชั้น3 ) พรอมบอพัก คสล.
และรางระบายน้ําคสล. รูปตัววี
ความยาว 1,300 ม.

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

18 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ยูถนนสายทุงสง-นาบอน (บาน ถนนและครัวเรือนสะดวก
นายสุรศักดิ์-นบตาคํา) หมูที่ 6 และรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
พรอมฝาปด ความยาว 226 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
60 x 100 ซม. จํานวน 7 ทอน บอพัก
คสล. มอก. สําหรับทอขนาด Ø
60x100 ซม. จํานวน 2 แหง

19 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พักและรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัววีถนนสายหนองเหรียง-วังหีบ
หมูที่ 1 และหมูที่ 6
20 วางทอระบายน้ําจากบานนาย
นิกร-บานนายสวาท มัคสิงห หมู
ที่ 6

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
739,000
60 x 100 ซม. พรอมบอพัก
และรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี (งบ อปท.)
ความยาว 250 ม.

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

วางทอระบายน้ําขนาดกวาง
เฉลี่ย 0.80 ยาว200 เมตร

862,000
(งบ อปท.)

250,000
(งบ อปท.)

44

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

21 วางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ถนนสายหนองเหรียง( ถนน
เอเชีย-สามแยกหนองเหรียง) หมูที่
6
22 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูถนนสายหนองเหรียง หมูที่ 6

23 กอสรางรางระบายน้ํา ถนนสาย
ทุงสง - นาบอน หมูที่ 7

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)
2,000,000

(บาท)

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.80
เมตร ทั้งสองขาง 800 เมตร

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝา
ปดความยาวรวมทั้งสองขาง
1,000 เมตร
กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู 1,000,000
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 320 ม.
(งบ อปท.)
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอมฝาปด

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

24 กอสรางคูระบายน้ําถนนสาย ทุง เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
สง – นาบอน จากบานตนหวา – ไดสะดวก
บังกะโลหนาเขา หมูที่ 7

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.
Ø100 X 100 ระยะทาง 400 ม.

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

1,600,000
(งบ อปท.)

3,755,000
(งบ อปท.)

45

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

25 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ริมถนนสายซอยสุมิตรา หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 164 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอมฝาปด

26 กอสรางคูระบายน้ําซอยอัจฉิมา
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

27 กอสรางคูระบายน้ําซอยตนหวา
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

28 กอสรางคูระบายน้ําจากบานนาง
สุจินต เมืองจีน – นางปรีดา
รัตนบุรี หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ยาว 150 ม.
กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาวรวม
395 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พรอม
ฝาปด
กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยูขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝาปด
ความยาว 172 เมตร
กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยูขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝาปด
ความยาว 200 เมตร

29 กอสรางคูระบายน้ําจากถนนทุงสง เพื่อใหการระบายน้ําจาก
- นาบอน สามแยกคลองขี่เปล ครัวเรือนและถนนได
(บล็อกบานนางเยื้อน) หมูที่ 7 สะดวกและรวดเร็ว

2552

2553

2554

(บาท)
623,000

(บาท)

(บาท)

(งบ อปท.)
285,000
(งบ อปท.)
750,500
(งบ อปท.)
688,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)
700,000
(งบ อปท.)

46

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

30 กอสรางทอลอดเหลี่ยมริมศาลา
เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.80 ม.
ยาว 8 ม. จํานวน 2 ชองทาง

31 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ถนนสายคลองขี่เปล - หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง
1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 9.00 ม. 2
ชอง ทาง จํานวน 1 แหง พรอม
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหลังทอ
ลอดเหลี่ยม

32 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ริมถนนซอยทิวทอง หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 332 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.วางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด Ø 40 X 100 ซม.
พรอมบอพัก 2 จุด ยาว รวม 12 ม.

33 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ริมถนนสายบานนายวิเชียร หมูที่ ไดสะดวก
7

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 332 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.วางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด Ø 40 X 100 ซม.
พรอมบอพัก 2 จุด ยาว รวม 12 ม.

2552

2553

2554

(บาท)
280,000

(บาท)

(บาท)

(งบ อปท.)
330,000
(งบ อปท.)

644,400

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

3,344,000
(งบ อปท.)

47

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

34 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ริมถนนสายบานนางเจียรนายขํา หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. ยาวสองขางรวม
700 ม. พรอมฝาปด

35 กอสรางคูระบายน้ําถนนหมูบาน
ทิพยกมล-สระน้ํานบตาคํา (ม.6)
หมูที่ 7
36 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ถนนสายซอยบานนางปรีดา
รัตนบุรี หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.
Ø100 X 100 ระยะทาง 800 ม.

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง
1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม.
จํานวน 1 ชองทาง พรอม
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังทอ
ลอดเหลี่ยม

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก
เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.
Ø100 X 100 ระยะทาง 150 ม.
กอสรางคูระบายน้ํา คสล.
Ø100 X 100 ระยะทาง 650 ม.

37 กอสรางคูระบายน้ําริมถนนสระ
น้ําหนองหอย หมูที่ 7
38 กอสรางคูระบายซอยคอกวัวบานนายชวง หมูที่ 7

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)
1,330,000

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

350,000
(งบ อปท.)
1,500,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

3,200,000
(งบ อปท.)
200,000

สวนโยธา

48

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

39 กอสรางคูระบายน้ําถนนสายบาน เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
นางพิน - เขาพนังเกียรติ หมูที่ 7 ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.
Ø100 X 100 ระยะทาง 350 ม.

40 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ตัวยู พรอมปรับปรุงถนนสายซอย ไดสะดวก
รักเกียรติ หมูที่ 7

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ยาว 364 ม.พรอมฝาปดปรับปรุง
ผิวจราจรโดยใชหินคลุก จํานวน
146 ลบ.ม.
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ยาว 480 ม. พรอม ฝาปด
ใชหินคลุก จํานวน 200 ลบ.ม.
ถมปรับระดับผิวจราจรกวางเฉลี่ย
4 ม. ยาว 240 ม.

41 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ริมถนนซอยทิวเทียน
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

42 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ตัวยู ริมถนนสายบานนายทวีศักดิ์ ไดสะดวก
ปานมี หมูที่ 7

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
ยาว 488 ม. พรอมฝาปด

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)
1,000,000

(บาท)

(งบ อปท.)
751,000
(งบ อปท.)

971,000
(งบ อปท.)

1,854,400
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

49

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)
980,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

43 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
บานผูใหญเชียร - คลองขี่เปล
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
245 เมตร

44 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ซอยบานผูใหญเชียร หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง
1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 11.00 ม. 2
ชอง ทาง จํานวน 1 แหง พรอม
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังทอ
ลอดเหลี่ยม

735,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

45 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูป เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ตัวยู ริมถนนสายบานนายบุญสง- ไดสะดวก
ในพรุ หมูที่ 7

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาวรวม
1,350 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอม
ฝาปด

5,130,000

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

46 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ริมถนนซอยรวมจิตร หมูที่ 7 ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาวรวม 660
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พรอมฝาปด

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
(งบ อปท.)
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
1,254,000

50

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

47 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ริมถนนสายบานในพรุ-ถนนสาย ไดสะดวก
สําโรง หมูที่ 7

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาวรวม
2,700 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอม
ฝาปด

48 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ถนนสายบานนางเจียน หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่ 7 ได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาดกวาง 1.50 ม. สูง 1.50 ม.
ยาว 10.00 ม. จํานวน 2 ชองทาง
พรอมปรับปรุงถนนหลังทอลอด
เหลี่ยม

49 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขาม

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
ในพื้นที่ หมูที่ 7 ไดสะดวก ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.50 ม.
ยาว 10 ม. จํานวน 2 ชองทาง
และรวดเร็ว

เหมืองน้ําบานในพรุ หมูที่ 7

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)
10,260,000
(งบ อปท.)
333,000
(งบ อปท.)

350,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

พรอมปรับปรุงถนนหลังทอลอด
เหลี่ยม

50 กอสรางคูระบายน้ํา หมูบานถาวร เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
หมูที่ 8
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา
ความยาว 237 เมตร

527,000
(งบ อปท.)

51

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

วางทอระบายน้ําหนาเขาตาเลง
จากสุขาเกา-ศาลเจา หมูที่ 8
วางทอระบายน้ําหนาเขาตาเลง
52 จากสุขาเกา-ศาลเจา (2 ฝง) หมูที่
8
53 กอสรางคูระบายน้ําจากถนนเอเชีย
- ศาลพระพหรม หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก
เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางทอระบายน้ํา 1 แหง

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 285 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

54 กอสรางคูระบายน้ําซอยตรีพล
หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

2552

2553

2554

(บาท)
200,000
(งบ อปท.)
ป
200,000

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น
การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
581,000
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 248 ม. ลึก (งบ อปท.)
เฉลี่ย 0.40 ม.

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

55 กอสรางคูระบายน้ําซอยสาโรจน 1 เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
หมูที่ 8
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม150 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

56 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40
ม.พรอมฝาปดความยาว 200 ม.

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

51

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
ถนนสายซอยหลังโรงพิมพวุฒิสานส และครัวเรือนสะดวกและ
หมูที่ 8
รวดเร็ว

กอสรางทอระบายน้ํา ระยะทาง
600 เมตร

(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
600,000
(งบ อปท.)

250,000
(งบ อปท.)
380,000
(งบ อปท.)

สวนโยธา

52

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)
570,000

(บาท)

57 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ําได
ถนนทางเขาเขาตาเลง หมูที่ 8
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู กวาง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
พรอมฝาปด ความยาว 150 ม.

58 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ําได
พรอมบอพัก 2 บอ ถนนหลังบานจา สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตัวยู
500,000
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40
(งบ อปท.)
ม.พรอมฝาปด ความยาวรวม
สองขาง 250 ม.

รุณพรอมบอพัก 2 จุด หมูที่ 8

59 กอสรางทอระบายน้ําถนนสายหนา เพื่อใหการระบายน้ําได
เขา- ถนนเอเชีย หมูที่ 8
สะดวกและรวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø60x100 ซม. พรอมบอพักและ
รางระบายน้ํา คสล.ความยาว 600
ม.

60 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ยู. ถนนซอยประเวช หมูที่ 8
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา กวางเฉลี่ย 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 250
ม.

61 กอสรางคูระบายน้ํา ริมถนนสาย
บานโกเฮง หมูที่ 8

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

(งบ อปท.)

1,800,000
(งบ อปท.)
475,000
(งบ อปท.)
76,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

53

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

62 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว เพื่อใหการระบายน้ําจาก กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ยูถนนสายซอยหมูบานไทยเสถียร ถนนและครัวเรือนสะดวก ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลีย่ 0.40 ม. พรอมฝาปด
5 หมูที่ 8
และรวดเร็ว

2552

2553

2554

(บาท)
855,000

(บาท)

(บาท)

(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

ความยาว 450 ม.

63 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานนาย เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ชนะ สุขแกว หมูที่ 8
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา จํานวน 2
ขาง ความยาว 250 เมตร

500,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

64 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานลุง
นวม หมูที่ 8
65 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานหมอ
เนียร หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก
เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา
จํานวน 1 แหง
กอสรางคูระบายน้ํา
จํานวน 1 แหง

50,000
(งบ อปท.)
ป

สวนโยธา

(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น
การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

66 กอสรางคูระบายน้ํา หมูบาน
เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
สาโรจน (สุดซอยซายมือ)หมูที่ 8 ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา
จํานวน 1 แหง

160,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

67 กอสรางคูระบายน้ําริมถนนสาย
หมูบานสาโรจน หมูที่ 8

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดØ
60x100ซม.พรอมบอพักและ
รางระบายน้ําคสล.รูปตัววี
ความยาว 300 ม.

700,000

การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

50,000

สวนโยธา

(งบ อปท.)

54

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,934,000 28,234,400
23
25

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

34,489,400
19

#REF!
#REF!

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


ที่

-

การปรับปรุง/การกอสราง/บุกเบิกถนน

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนสายบานหนอง
แสง-บานโคกบก ( ทุงสง - ทุง
ใหญ หนาโรงเรียนหนองหวา )
หมูที่ 1

2 ปรับปรุงถนนสายบานนายลบ
เกื้อภักดิ์ หมูที่ 1
3 ปรับปรุงถนนสายบานนายนอง
พรหมเพศ หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
เฉลีย่ 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สภาพดีกวาเดิม

ระยะทาง 97.00 เมตร ไมมีไหลทาง
(งบ อปท.)
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ความยาวรวมสองขาง
195.00 เมตร
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
699,000
เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15
สภาพดีกวาเดิม
(งบ อปท.)
เมตร

เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
สภาพดีกวาเดิม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม.
ระยะทาง 250.00 ม.

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตหลังครัว
แกว หมูที่ 1

2552
(บาท)
575,000

450,000
(งบ อปท.)

200,000
เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
สภาพดีกวาเดิม
(งบ อปท.)
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.25 ม.
ระยะทาง 100.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ สวนโยธา
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

55

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงถนนพรอมคูระบายน้ํา เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
ถนนสายบานลุงชม ศักดิ์สูง หมูที่ สภาพดีกวาเดิม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 (งบ อปท.)
1
ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0.25
ม. ระยะทาง 200.00 ม.

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

6 บุกเบิกถนนสายคลองนา หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชน ไดมีถนน บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
สําหรับใชในการคมนาคม หินผุ จํานวน 1,700 ม.3
ยกระดับถนนทําผิวจราจรกวาง
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

เฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 800 ม.
พรอมเกลี่ยปรับแตง

7 ปรับปรุงถนนสายบานนายสมนึก เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
หอมหวลน หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม

270,000
(งบ อปท.)

90,000

ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม.
ระยะทาง 50.00 ม.

(งบ อปท.)

8 ปรับปรุงถนนสายทางเขาโรงแรม เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ทองภักดี หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม

100,000
(งบ อปท.)
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9 ปรับปรุงถนนสายบานนาย
อํานวยพิกุลงาม (หนองแสง)
หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
สภาพดีกวาเดิม
ระยะทาง 300 ม.

10 ปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
3 หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 ม.
ระยะทาง 90.00 ม.

11 ปรับปรุงถนนสายรุงเมือง
ที่ 1

หมู เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ซอมผิวจราจรถนนลาดยางเดิมสวน
ทีช่ ํารุดแลวลาดยางผิวจราจร
สภาพดีกวาเดิม

2552
(บาท)
540,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

(งบ อปท.)
162,000
(งบ อปท.)
2,790,600

ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
concrete ทับผิวจราจรถนนลาดยาง
เดิม กวางเฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05
ม. ระยะทาง 2,000 ม.

(งบ อปท.)

12 ปรับปรุงถนนสายซอยประดู หมูที่ เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
concrete ทับผิวจราจรถนนลาดยาง
1
สภาพดีกวาเดิม

465,100

เดิม กวางเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05
ม. ระยะทาง 400 ม.

(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา
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13 ปรับปรุงถนนสายบานสมจิตร
เปลี่ยนวงศ หมูที่ 1

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200
สภาพดีกวาเดิม
เมตร

14 ปรับปรุงถนนสายบานนายสมคิด เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120
แกวเกิด หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม
เมตร

15 ปรับปรุงถนนสายบานนางจําเนียร เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150
ไหมละเอียด หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม
เมตร

16 ปรับปรุงถนนสายบานนายไสว
รัตนพันธ หมูที่ 1

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
สภาพดีกวาเดิม
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
110 เมตร

17 ปรับปรุงถนนไทยเสถียร 5 ซอย 1 เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ตอนที่ 1ถนนคอนกรีตเสริม
หมูที่ 1
สภาพดีกวาเดิม
เหล็ก กวาง 6 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 35 เมตร ตอนที่ 2
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 36 เมตร

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบ อปท.)
216,000
(งบ อปท.)
270,000
(งบ อปท.)
198,000
(งบ อปท.)
159,300
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
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18 ปรับปรุงถนนสายทาง เขา
สํานักงานขนสง หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ซอมผิวจราจรถนนลาดยางเดิม
สวนที่ชํารุดแลวลาดยางผิวจราจร
สภาพดีกวาเดิม
ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
Concrete ทับผิวจราจรถนน
ลาดยางเดิม กวางเฉลี่ย 9.00 ม.
หนา 0.03 ม. ระยะทาง 320 ม.

19 ปรับปรุงถนนสายซอยสามารถ
หมูที่ 1

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนลาดยางแบบAsphaltic
Concrete กวางเกลี่ย 4.00 เมตร
สภาพดีกวาเดิม
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 250
เมตร

20 ปรับปรุงถนนสายซอยประสาน
มิตร หมูที่ 1

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
Concrete กวางเฉลีย่ 5.00 ม. หนา
สภาพดีกวาเดิม
0.05 ม. ระยะทาง 220 ม.

21 ปรับปรุงถนนสายซอยนาขี้เปด
หมูที่ 1

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
Concrete กวางเฉลีย่ 5.00 ม. หนา
สภาพดีกวาเดิม
0.05 ม. ระยะทาง 220 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบ อปท.)

265,000
(งบ อปท.)
320,000
(งบ อปท.)
244,800
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ สวนโยธา
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

22 บุกเบิกถนนสายทาหลวงจากแยก เพื่อใหประชาชน ไดมีถนน บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
บานแถว-บานนานอก หมูที่ 2
สําหรับใชในการคมนาคม หินผุ จํานวน 1,700 ม.3
ยกระดับถนนทําผิวจราจรกวาง
ไดสะดวกและรวดเร็ว

2552
(บาท)
270,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

23 ปรับปรุงถนนสายบานนายมังกร เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
360,000
ซอย 2
สภาพดีกวาเดิม
เฉลี่ย4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 ม.
(งบ อปท.)
ความยาว 200 ม.

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

24 กอสรางถนนลอดใตสะพาน
คลองทาเลา หมูที่ 2

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

สวนโยธา

สวนโยธา

(งบ อปท.)

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกยิ่งขึ้น

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรเพิ่มขึ้น

สวนโยธา

เฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 800 ม.
พรอมเกลี่ยปรับแตง

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชถนน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 375,000
ผิวจราจรกวาง 2.50 ม. ความ
(งบ อปท.)
ยาว 150 ม.

25 ปรับปรุงถนนซอยฉวนเจริญ หมูที่ เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
2
สภาพดีกวาเดิม
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.30 ม.
ระยะทาง 250.00 ม.

26 บุกเบิกถนนสายบานนายเอี่ยม
หมูที่ 2 - บริษัทประเวศหมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2
ไดมีถนนสําหรับใชคมนาคม

(งบ อปท.)

บุกเบิกเปนถนนหินคลุก

450,000

60
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

27 ปรับปรุงถนนสายบานครูชั้น ซอย เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนผิวจราจรหินคลุกโดยใช
1 หมูที่ 2
สภาพดีกวาเดิม
หินคลุกจํานวน 125 ม.3 ทําผิว
จราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ระยะทาง 150 ม. พรอมเกลี่ย
ปรับแตง
28 ปรับปรุงถนนสายราน ว.อรุณ
ภัณฑ หมูที่ 2

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
สภาพดีกวาเดิม
Concrete กวางเฉลีย่ 4.00 ม.
หนา 0.05 ม. ระยะทาง 140 ม.

29 ปรับปรุงถนนสายอูสามพี่นอง
รานสุชาติผามาน หมูที่ 2

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
สภาพดีกวาเดิม
Concrete กวางเฉลีย่ 6.00 ม.
หนา 0.05 ม. ระยะทาง 350 ม.

500,000
30 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15
เหล็กซอยราษฎรบูรณะ 3 หมูที่ 3 สภาพดีกวาเดิม
(งบ อปท.)
ยาว 250 เมตร

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
36,000
(งบ อปท.)

161,000
(งบ อปท.)
604,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

61
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โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

31 ปรับปรุงถนสายหลังวัดเขากลาย– เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ซอมผิวจราจรถนนลาดยางเดิมสวนที่
ชํารุด แลวลาดยางผิวจราจรถนนลาด
คลองนา หมูที่ 3
สภาพดีกวาเดิม

ยางแบบ Asphaltic Concrete ทับผิว
จราจรถนนลาดยางเดิมกวางเฉลี่ย 4.00
ม. หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 500 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
410,000
(งบ อปท.)

32 ปรับปรุงถนนสายบานนางสายพิณ เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร
จินดาวงศ หมูที่ 3
สภาพดีกวาเดิม
33 บุกเบิกถนนพรอมสะพานบาน
นายชาญ เสียงดี หมูที่ 3พรอม
กอสรางสะพาน คสล. จํานวน 1
แหง หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
หินผุ ทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00
มีถนนสําหรับใชในการ
ม. ระยะทาง 300 ม. และ
คมนาคมไดสะดวกและ
กอสรางสะพาน คสล. ผิวจราจร
รวดเร็ว

56,250
(งบ อปท.)
2,527,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

กวาง 9.00 ม. ไมมีทางเทา ความ
ยาว 24.00 ม.

34 ปรับปรุงถนนสายบานสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
ชนโค หมูที่ 3
มีถนนสําหรับใชในการ
Concrete กวางเฉลี่ย 5.00 ม.
หนา 0.05 ม. ระยะทางรวม
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็ว
1,300 ม.

1,885,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ที่

โครงการ

35 บุกเบิกถนนสายบาน นายนิพล
หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

เพื่อใหประชาชน ไดมีถนน บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
สําหรับใชในการคมนาคม หินผุ จํานวน 175 ม.3 ยกระดับ
ถนนทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00
ไดสะดวกและรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ม. ระยะทาง 100 ม.

36 ปรับปรุงถนนสายวังรวย 1 หมู เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตริม
ที่ 4
มีถนนสําหรับใชคมนาคม ถนนกวาง 3.00 เมตร ความยาว
270 เมตร
ไดสะดวกและรวดเร็ว

37 ปรับปรุงถนนสายวังรวย 1 หมู เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตริม
ที่ 4
มีถนนสําหรับใชคมนาคม ถนนกวาง 3.00 เมตร ความยาว
270 เมตร
ไดสะดวกและรวดเร็ว
38 ปรับปรุงถนนสาย ลาย-พิศ อุทิศ
(สวนไมสัก)หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
มีถนนสําหรับใชคมนาคม Asphaltic concrete กวางเฉลี่ย
ไดสะดวกและรวดเร็ว
5.00 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง
1,300 ม.

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)
1,885,000
(งบ อปท.)
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ที่

โครงการ

39 บุกเบิกถนนสายบานนางแกว นางปรีดา หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
3
มีถนนสําหรับใชคมนาคม จํานวน 2,200 ม . ยกระดับถนน ทํา
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม.ระยะทาง
ไดสะดวกและรวดเร็ว

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
450,000
(งบ อปท.)

1,000 ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง และ
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø150x100 ซม.จํานวน 2 แหง ใชทอ
จํานวน 20 ทอน

40 บุกเบิกถนนเลียบเหมืองสายบาน เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
3
เฉลิมพล-หัวสะพานยิ้ว หมูที่ 4 มีถนนสําหรับใชคมนาคม หินผุ จํานวน 3,300 ม . ยกระดับ
ถนน ทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00
ไดสะดวกและรวดเร็ว

41 บุกเบิกถนนสายหนองหัวไทรหนองหัวเรือ หมูที่ 4

ม. ระยะทาง 1,500 ม. พรอมเกลี่ย
ปรับแตง
เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
3
มีถนนสําหรับใชคมนาคม จํานวน 3,300 ม . ยกระดับถนน ทํา
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ไดสะดวกและรวดเร็ว
ระยะทาง 1,000 ม. พรอมเกลี่ย
ปรับแตง และวางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø100x100 ซม. จํานวน 2 แหง
ใชทอจํานวน 20 ทอน

450,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

42 กอสรางถนนซอยบานนายสมนึก- เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานนายสุรินทร หมูที่ 4
มีถนนสําหรับใชคมนาคม กวางเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15
ม. ระยะทาง 250 เมตร
43 กอสรางถนนสายจากบานนาย
เทียนชัย หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 ตอนที่ 1 ปรับปรุงถนนโดยใชหิน
3
มีถนนสําหรับใชคมนาคม คลุกจํานวน 46. ม. ทําผิวจราจรกวาง
4.00 ม.ตอนที่ 2บุกเบิกถนนโดยใช
ดินลูกรังหรือหินผุ จํานวน 107ม.3
ยกระดับถนนแลวใชหินคลุกจํานวน

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
(งบ อปท.)
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

256,000

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

39,000

39 ม.3 ทําผิวจราจรถนนกวางเฉลี่ย 4
ม. ระยะทาง 50.00 ม.

44 กอสรางถนนสายหนาศาลา
เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค- บานนายสมเกียรติ มีถนนสําหรับใชคมนาคม ตอนที่ 1 กวางเฉลี่ย 7.00 ม.
ระยะทาง35.00 ม. หนา 0.15 ม.
หมูที่ 4
45 ปรับปรุงถนนสายป.ศิลา ซอย 1 , เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4
มีถนนสําหรับใชคมนาคมได
ซอย 2 หมูที่ 4
สะดวกและรวดเร็ว

ตอนที่ 2 กวางเฉลี่ย 5.00 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง 65.00 ม.
ถนนลาดยางแบบ Asphaltic
Concrete กวางเฉลี่ย 6.00 ม. หนา
0.05 ม. ระยะทางรวม 300 ม.

(งบ อปท.)

517,500
(งบ อปท.)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

46 บุกเบิกถนนเลียบควน จากหนอง เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 4 มี บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรัง หรือ
ถนนสําหรับใชคมนาคมได หินผุ จํานวน 5,000 ม.3 ยกระดับ
หัวไทร-หนองหัวเรือ หมูที่ 4
สะดวก

(งบ อปท.)

ถนนผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4 ม.
ความยาว 1,000 ม.

47 บุกเบิกถนนสายทาไฟใต -สระน้ํา เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 4 สภาพเดิมเปนลําเหมืองสาธารณะ
มีถนนสําหรับใชคมนาคมได โดยการบุกเบิกเปนถนนกวาง 4
เตยหนู หมูที่ 4
เมตร
48 ปรับปรุงถนนทางเขารถไฟ –
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 3.5 เมตร หนา
บานนายไสว เชยบัวแกว หมูที่ 5 สภาพดีกวาเดิม
0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตอนที่ 1 ขนาดกวาง 2.5
สภาพดีกวาเดิม

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
97 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกวาง 3
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
420 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

200,000
(งบ อปท.)

สะดวกและรวดเร็ว

49 ปรับปรุงถนนยวนไมขาว (บาน
นายสมศักดิ์) หมูที่ 5

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
690,000

413,000
(งบ อปท.)
415,000
(งบ อปท.)

สวนโยธา

66

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

วัตถุประสงค

50 ปรับปรุงถนนสายเขาบานนาย
โสภณ สรอยรักษา หมูที่ 5

2552
(บาท)
260,000

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
สภาพดีกวาเดิม
Asphaltic concrete กวางเฉลี่ย (งบ อปท.)
4.00 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง
250 ม.
260,000
51 ปรับปรุงถนนสายทางเขาไปถึงห เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
หัวสะพานคลองเหลง หมูที่ 5 สภาพดีกวาเดิม
Asphaltic concrete กวางเฉลี่ย (งบ อปท.)
4.00 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง
250 ม.
52 ปรับปรุงถนนสายทางเขาทํานบ เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
สภาพดีกวาเดิม
Asphaltic Concrete ขนาดกวาง 4
เหนือ หมูที่ 5
53 ปรับปรุงถนนสายวังหีบซอย 8
ชวงที่ 2 หมูที่ 5

เมตร ยาว 300 เมตร
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete ขนาดกวาง 4
สภาพดีกวาเดิม
เมตร ยาว 150 เมตร

54 ปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย (2) เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200
หมูที่ 5
สภาพดีกวาเดิม
เมตร

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

420,000
(งบ อปท.)
210,000
(งบ อปท.)
360,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

55 ปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย (2) เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200
หมูที่ 5
สภาพดีกวาเดิม
56 ปรับปรุงถนนสายเขาบานนาย
พรบ ทองคําชุม หมูที่ 5

เมตร
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200
สภาพดีกวาเดิม
เมตร

57 ปรับปรุงถนนสายซอย วังหีบ 3 เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนผิวจราจรหินคลุกโดยใชหิน
คลุก จํานวน 125 ม3. ทําผิวจราจร
หมูที่ 5
สภาพดีกวาเดิม

58 ปรับปรุงถนนวังหีบซอย 6
(ซอยบานนายเจริญ) หมูที่ 5

ถนนกวางเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง
200 ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง และ
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
60x100 ซม. จํานวน 2 แหง ใชทอ
รวม 12 ทอน
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete ตอนที่ 1
สภาพดีกวาเดิม
กวางเฉลี่ย 2.50 ม. หนา 0.05 ม.
ระยะทาง 100 ม. ตอนที่ 2
กวางเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.05 ม.
ระยะทาง 400 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบ อปท.)
360,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

450,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

68

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

59 ปรับปรุงถนนวังหีบซอย 7 หมูที่ 5 เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวางเฉลี่ย
สภาพดีกวาเดิม
3.50 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง
245 ม.

60 บุกเบิกถนนสายทางเขาฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 5 บุกเบิกโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
หมูที่ 5
มีถนนสําหรับใชคมนาคม จํานวน 345 ม3. ยกระดับถนน
แลวใชหนิ คลุก จํานวน 520 ม3. ทํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
260,000
(งบ อปท.)

138,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ระยะทาง 625 ม. พรอมเกลี่ย
ปรับแตง

61 บุกเบิกถนนสายซอยบานนายไสว เพื่อใหประชาชนใน หมูที่ 5 บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
- หูนบ หมูที่ 5
มีถนนสําหรับใชคมนาคม จํานวน 1,170 ม.3 ยกระดับ ถนน
กวางเฉลี่ย 4.50 ม. ระยะทาง 600 ม.
ไดสะดวกและรวดเร็ว

แลวใชหินคลุกจํานวน 478 ม.3 ทํา
ผิวจราจรถนนกวาง เฉลี่ย 4.00 ม.
ระยะทาง 600 ม.

294,000
(งบ อปท.)

69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

62 บุกเบิกถนนสายซอยบานนายไสว เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 5
– ริมทางรถไฟ หมูที่ 5
ไดมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
737,000

3

หินผุ จํานวน 2,925 ม. ยกระดับ
ถนนกวางเฉลี่ย 4.50 ม. ระยะทาง
1,500 ม. แลวใชหินคลุกจํานวน

(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

1,195 ม.3 ทําผิวจราจรถนนกวางฉ
ลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,500 ม.

63 ปรับปรุงถนนสายนาคําทวด ซอย เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร
6 หมูที่ 6
สภาพดีกวาเดิม
64 ปรับปรุงถนนซอยบานนางเล็ก
หมูที่ 6

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 70 เมตร
สภาพดีกวาเดิม

65 ปรับปรุงถนนซอยบานนางเจียร
หมูที่ 6

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 220 เมตร
สภาพดีกวาเดิม

66 ปรับปรุงถนนสายนาคําทวด ซอย เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กวาง 5 เมตร ยาว 40 เมตร
1 หมูที่ 6 (ตอจากถนนเดิม)
สภาพดีกวาเดิม

126,000
(งบ อปท.)
40,000
(งบ อปท.)
130,000
(งบ อปท.)
90,000
(งบ อปท.)

สวนโยธา

สวนโยธา

70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

67 ปรับปรุงถนนสายรอบสระน้ํานบ เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสิมเหล็กกวางเฉลี่ย
4.00 ม. ระยะทาง 350 เมตร
ตาคํา หมูที่ 6
สภาพดีกวาเดิม
68 ปรับปรุงถนนนาคําทวด ซอย 4
(บานนายเรียง) หมูที่ 6

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสิมเหล็กกวางเฉลี่ย
3.00 ม. ระยะทาง 128 เมตร
สภาพดีกวาเดิม

69 บุกเบิกถนนนาคําทวด ซอย 9
(บานนายสินชัย) หมูที่ 6

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก ระยะทาง
500 เมตร
สภาพดีกวาเดิม

70 ปรับปรุงถนนสายซอยบานนาง
ปราณี หมูที่ 6

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก กวางเฉลี่ย
4.00 ม. ระยะทาง 950 ม.
สภาพดีกวาเดิม

71 ปรับปรุงถนนสายนายอําเภอ (ม.1 เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบ
Asphaltic Concrete กวางเฉลี่ย 5.00
, ม.6 ม.8 ) หมูที่ 6
สภาพดีกวาเดิม
ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง 2,000 ม.

2552
(บาท)
630,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

(งบ อปท.)
172,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)
1,710,000
(งบ อปท.)
2,500,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

71

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

72 ปรับปรุงถนนสายนาคําทวด ซอย เพื่อใหเสนทางการ จราจร มี ซอมแซมผิวจราจรถนนเดิมสวนที่
ชํารุด แลวลาดยางผิวจราจรถนน
3 หมูที่ 6
สภาพดีกวาเดิม
แบบ Asphaltic Concrete ทับผิว
จราจรถนนเดิมกวางเฉลี่ย 4.00
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
390 เมตร

73 บุกเบิกถนนริมสระน้ํานบตาคํา
(ริมเหมือง) หมูที่ 6

บุกเบิกเปนถนนหินคลุก ทําผิว
เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมไดสะดวก จราจรกวางเฉลี่ย 6.00 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
320,000

เพื่อใหประชาชนใน หมูที่
6 ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็ว

บุกเบิกถนนโดยใชดินลูกรังหรือ
หินผุ จํานวน 260 ม.3 ยกระดับ
ถนน แลวใชหินคลุกจํานวน 110

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

70,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

70,000

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

ระยะทาง 120 ม.

74 บุกเบิกถนนสายบานนายสุทิน
หมูที่ 6

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

(งบ อปท.)

ม.3 ทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ระยะทาง 150 ม. พรอมเกลี่ย
ปรับแตง

72

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

75 บุกเบิกถนนสายซอยบานครู สุทิน เพื่อใหเสนทางการจราจร มี บุกเบิกโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
(ตอนที่ 2) หมูที่ 6
สภาพดีกวาเดิม
จํานวน 4,680 ม.3 ยกระดับถนน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

400,000
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

80,000
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

(งบ อปท.)

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร พรอมเกลี่ย
ปรับแตงและกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. ขนาด 1-1.80 2
1.80 2 8.00 ม. จํานวน 1 แหง

76 ปรับปรุงถนนสายซอยรวมจิตร
หมูที่ 7

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
900,000

เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
500,000
เหล็ก กวางเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 (งบ อปท.)
สภาพดีกวาเดิม
ม.ระยะทาง 325 ม.

77 ปรับปรุงถนนสายซอยทิพยมงคล เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางเฉลี่ย 4.00 ม. หนา
หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม
0.15 ม.ระยะทาง 295 ม.

78 ปรับปรุงถนนบานนางนงค หมู เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางเฉลี่ย 4.00 ม. หนา
ที่ 7
สภาพดีกวาเดิม
0.15 ม.ระยะทาง 55 ม.

73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)
100,000

79 ปรับปรุงถนนสําโรง-เหมือง
สาธารณะประโยชนคลองขี่เปล
หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงโดยใชดินลูกรังหรือหินผุ
ยกระดับถนนผิวจราจรกวางเฉลี่ย
สภาพดีกวาเดิม
4.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
พรอม

(งบ อปท.)

80 ปรับปรุงถนนคลองขี่เปล-ถนน
รถไฟ หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
สภาพดีกวาเดิม
Asphaltic concrete ขนาดกวาง
เฉลี่ย4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา
0.05 ม.

1,120,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

200,000
81 ปรับปรุงถนนสายบานนายกระจาง เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม
(งบ อปท.)

สวนโยธา

ยาว 143 เมตร

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

82 ปรับปรุงถนนสายบานนายประไพ เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
ซุนแซลอ หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม

ปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก ทํา 120,000
ผิวจราจรถนนกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
(งบ อปท.)
ระยะทาง 325 ม.

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

83 ปรับปรุงถนนรถไฟ-บานนาย
เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
นรินทร-บานนางเสวียน ธาราพร สภาพดีกวาเดิม
Asphaltic concrete ขนาดกวาง
หมูที่ 7
เฉลีย่ 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา
0.05 ม.
84 ปรับปรุงถนนคลองขี่เปล-บานนาง เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
เสวียน ธาราพร หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม

2552
(บาท)
800,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

85 ปรับปรุงถนนสายบานนายเหล็ก เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
ทองรอย หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
200 ม.

86 ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ - บาน เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
นางธรรมนูญ ทองคําชุม หมูที่ 7 สภาพดีกวาเดิม

ปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก ทํา
70,000
ผิวจราจรถนนกวางเฉลี่ย 5.00 ม.
(งบ อปท.)
ระยะทาง 200 ม.

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
528,000
เฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล
(งบ อปท.)
ทางหินคลุกขางละ 0.50 ม.
ระยะทาง 235 ม.

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

87 ปรับปรุงถนนสายซอยบานนาย
นิยม สุขเจริญ หมูที่ 7

90,000
(งบ อปท.)

สวนโยธา

75

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

88 ปรับปรุงถนนซอยคงมารวม หมูที่ เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนคอนกรีตเสริม
7
สภาพดีกวาเดิม
เหล็ก และตอเติมคูระบายน้ํา
89 ปรับปรุงถนนจากบานนางพุม
ครุฑทอง - บานนายสุรชัย ราง
เล็ก หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic concrete ขนาดกวาง
สภาพดีกวาเดิม

90 ปรับปรุงถนนสายซอยทิวทอง
หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic concreteขนาดกวางเฉลี่ย
สภาพดีกวาเดิม

เฉลี่ย4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.05
ม.

5.00 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.05 ม.

91 ปรับปรุงถนนสายซอยสุมิตรา
หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ลาดยางแบบAsphaltic concrete
ทับผิวลาดยางเดิม ขนาดกวางเฉลี่ย
สภาพดีกวาเดิม
5.00 ม. ยาว 164 ม. หนา 0.05 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)
420,000
(งบ อปท.)
478,500
(งบ อปท.)

213,200
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชคมนาคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

76

ที่

โครงการ

92 ปรับปรุงถนนสายซอยบานนาย
วิเชียร หมูที่ 7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหเสนทางการจราจร มี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic concrete ขนาดกวางเฉลี่ย
สภาพดีกวาเดิม

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
500,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

สวนโยธา

4.00 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.05 ม.

(งบ อปท.)

93 ปรับปรุงถนนสายบานร.ต.วุฒิชัย เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
ชูใหม หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง5.00
ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม.

45,000
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

94 ปรับปรุงถนนสายบานนายสมพงศ เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
- นายเจริญ หมูที่ 7
สภาพดีกวาเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง5.00
ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม.

67,500
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

95 ปรับปรุงถนนสายบานนางพิน
หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
สภาพดีกวาเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง5.00
ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 130 ม.

58,500
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

96 ปรับปรุงถนนสายซอยคลองขี่
เปล-บานนายนิคม หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
สภาพดีกวาเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง5.00
ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม.

67,500
(งบ อปท.)

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

97 ปรับปรุงถนนสายบานนายเจริญ
บุญครบ หมูที่ 7

เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
สภาพดีกวาเดิม

ปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุกจํานวน

52,000

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

170 ม.3 (ปริมาตรหลวม) ทําผิว
จราจรถนนกวางเฉลี่ย 6.00 ม.
ระยะทาง 150 ม.

(งบ อปท.)

77

ที่

โครงการ

98 ปรับปรุงถนนสายซอยบานนาย
พระไพ อัยราคม หมูที่ 7

วัตถุประสงค
เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
สภาพดีกวาเดิม

99 ปรับปรุงถนนสายซอยหมูบานสุมิ เพื่อใหเสนทางการจราจรมี
ตรา - ลําเหมืองคลองขี่เปล หมูที่ 7 สภาพดีกวาเดิม

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก
จํานวน 140 ม.3 (ปริมาตรหลวม)
ทําผิวจราจรถนนกวางเฉลี่ย 5.00 ม.
ระยะทาง 150 ม.
ปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก
จํานวน 340 ม.3 (ปริมาตรหลวม)
ทําผิวจราจรถนนกวางเฉลี่ย 5.00 ม.
ระยะทาง 350 ม.

100 ปรับปรุงถนนสายบานนายสมศักดิ์ – เพื่อใหสามารถระบายน้ําได ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
พรหมวันรัตน คลองขี่เปล พรอม สะดวก
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
หมูที่ 7 (ฝงบานนายอนันต ไทย
เกื้อ)

101 ปรับปรุงถนนสายบาน ในพรุ
หมูที่ 7

กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
200 เมตร

เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงถนนเปนถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Concrete ขนาด
สภาพดีกวาเดิม
กวางเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,345 ม. หนา
0.05 ม.

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
43,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

1,160,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

สวนโยธา

ไมมีน้ําขังในชุมชน

สวนโยธา

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจร ไป - มา

สวนโยธา

(งบ อปท.)

1,550,000
(งบ อปท.)

78

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

102 ปรับปรุงถนนสายซอยหมูบานแม เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวาง 2.50
สาย หมูที่ 8
สภาพดีกวาเดิม
เมตร ยาว 90 เมตร

103 ปรับปรุงถนนสายหมูบานถาวร
หมูที่ 8

เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวาง 2.50
สภาพดีกวาเดิม
เมตร ยาว 300 เมตร

104 ปรับปรุงถนนสายบานนายอําเภอ เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวาง 5 เมตร
(หลังเขาตาเลง) หมูที่ 8
สภาพดีกวาเดิม
หนา 0.05 เมตร ยาว 220 เมตร

105 ปรับปรุงถนน SP เมนชั่นดาน
ขวามือ หมูที่ 8

เพื่อใหเสนทางการ จราจรมี ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวาง 5 เมตร
สภาพดีกวาเดิม
หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร

106 กอสรางถนนคอนกรีตซอยบาน
นายทิวา (ตอจากของเดิม)- บาน
นายหมัก นางแจว หมูที่ 8

เพื่อใหมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดสะดวกและ
รวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 1
ความกวาง 4 ม. ระยะทาง 70 ม.
ตอนที่ 2 ความกวาง 4 ม.ระยะทาง
70 ม.

2552
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)

(งบ อปท.)
170,000
(งบ อปท.)
600,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

500,000
(งบ อปท.)
250,000
(งบ อปท.)

79

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

107 ปรับปรุงถนนสายบาน นายแผว ปรับปรุงผิวจราจรใหดี
หมูที่ 8
กวาเดิม

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete กวางเฉลี่ย 4.00
ม. ยาว 65.00 ม. หรือพื้นที่รวมไม

2552
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
(บาท)
(บาท)
67,600
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

สวนโยธา

นอยกวา 260 ม.2

10,438,000
31

17,349,400
33

15,574,950
36

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

 - การกอสรางสะพาน คสล.
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2553

2554

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
2,000,000

(บาท)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางสะพานขามคลอง ทาแพ เพื่อใชสัญจรไปมา ได
หมูที่ 3 (ขยายสะพาน)
สะดวกและปลอดภัย
2 ขยายคอสะพานบานวังหีบ

เพื่อใชสัญจรไปมา ได
สะดวกและปลอดภัย

(ผลผลิตโครงการ)
กอสรางสะพาน คสล. ผิวจราจร
กวาง 9.00 เมตร ไมมีทางเทา
ความยาว 20 ม.
ขยายคอสะพานบานวังหีบ
จํานวน 1 แหง

2552

(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

การสัญจรของประชาชน
ไดสะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
การสัญจรของประชาชน
ไดสะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

2,100,000
2
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 - การกอสราง ปรับปรุง และขยายเขตทอประปา
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 ขยายเขตประปาถนนสายบาน
นายสุนันท นาวี หมูที่1
2

3

4

5

6

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)
50,000

(บาท)

(บาท)

เพื่อใหประชาชน ไดมีน้ําใช ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
บริโภคอุปโภค
การประปาสวนภูมภิ าค ความยาว
100 เมตร
(งบ อปท.)
ขยายเขตประปาถนนสายบาน
เพื่อใหประชาชน ไดมีน้ําใช ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 150,000
นายบุญลือ รัตนบุรี หมูที่1
บริโภคอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
300 เมตร
(งบ อปท.)
ขยายเขตประปาถนนสาย-ซอย เพื่อใหประชาชน ไดมีน้ําใช ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
45,000
หนองแสง 3 หมูที่ 1
บริโภคและอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาคความยาว
(งบ อปท.)
90 เมตร
ขยายเขตประปาซอยบานนาย
เพื่อใหประชาชน ไดมีน้ําใช ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
175,000
สวาง มณีฉาย หมูที่ 1
บริโภคและอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
350 ม.
ขยายเขตประปาซอยประดู หมูที่ เพื่อใหราษฎรที่อาศัยอยู
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
100,000
1
ซอยประดู ไดมีน้ําใชบริโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
และอุปโภค
200 ม.
ขยายเขตประปาถนนสายซอย
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
หนองแสง 1 หมูที่ 1
บริโภคและอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
200 ม.

100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา
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งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

7 ขยายเขตประปาถนนสายหนอง
แสง-โคกบก หมูที่ 1

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
บริโภคและอุปโภค

8 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ทาหลวง - ดานปาบ หมูที่ 2
บริโภคและอุปโภค
9 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
บริโภคและอุปโภค
ทาหลวง ซอย 1 หมูที่ 2

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)
75,000

ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
150 ม.
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 150,000
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว (งบ อปท.)
300 ม.
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 75,000
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
150 ม.

10 ขยายเขตประปาภูมิภาคหลังตลาด เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
เกษตร จากบานนางง้ํา - บาน
บริโภคและอุปโภค
นางพา ชูนวล หมูที่ 2

ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
200 ม.

11 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ราษฎรบูรณะ หมูที่ 3
บริโภคและอุปโภค

ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
300 ม.

12 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
บานนางเพ็ญศรี ศรีทอง หมูที่ 3 บริโภคและอุปโภค

ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
100 ม.

(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)
150,000
(งบ อปท.)
50,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

(งบ อปท.)

80

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

13 ขยายเขตประปาภูมิภาคจากถนน
สายบานในอาว - บานวังรวย หมูที่
4
14 ยายตําแหนงเครื่องสูบน้ํา ประปา
หมูบานบานหวยขัน พรอมวาง
ทอประปา หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
บริโภคและอุปโภค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

(บาท)
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 1,000,000
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
2,000 ม.

2553

2554

(บาท)

(บาท)

เพื่อเพิ่มปริมาณในการสูบน้ํา ยายตําแหนงเครื่องสูบน้ําประปา
650,000
ใหมากยิ่งขึ้น
หมูบ านบานหวยขัน พรอมวางทอ
(งบ อปท.)
ประปาตามแบบการประปาสวน
ภูมิภาค ความยาว 1,300 ม.
15 ขยายเขตประปาภูมิภาคจากบาน เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
นายรุม รมเย็น- บานในอาว หมูที่ บริโภคและอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
4
2,000 ม.
16 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 600,000
ตนแค – วังหีบ (2) หมูที่ 5
บริโภคและอุปโภค
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
1,200 เมตร

17 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
หนองเหรียง-คลองจัง หมูที่ 5 บริโภคและอุปโภค
18 ขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสาย เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
นาคําทวด (ซอย6) หมูที่ 6
บริโภคและอุปโภค

ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
3,100 ม.
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 475,000
การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
950 ม.

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

1,000,000 ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค
(งบ อปท.)

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา

1,550,000 ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค
(งบ อปท.)

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
อุปโภค

สวนโยธา
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งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)
100,000

(บาท)

(บาท)

19 ขยายเขตประปาซอยศาสนา –
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
บานนางพิมพ ชํานาญกิจ หมูที่ 6 สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
200 เมตร

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

20 ขยายเขตประปาซอยศาสนา –
บานนางเที่ยว หอธรรม หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
200 เมตร

21 ขยายเขตประปาซอยศาสนา –
บานนางสายพิน หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
100 เมตร

22 ขยายเขตประปาจากบานนาง
เสงี่ยม คะเณ - บานนายนาม
พรหมเดช หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 250,000
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
500 เมตร

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

23 ขยายเขตประปาซอยทิพยมงคล- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 105,000
บานนายนอม พรหมเพศ หมูที่ 7 สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
210 เมตร

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

24 ขยายเขตประปาจากถนนสําโรง- เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ 75,000
บานนายเอก หมูที่ 7
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
150 เมตร

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

100,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

82

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)
60,000

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

25 ขยายเขตประปาซอยบานนายมัน เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
ศรีประจันต หมูที่ 7
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ความยาว
(งบ อปท.)
120 เมตร
26 ขยายเขตประปาจากบานนายบุญ เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
250,000
สง บุญรัตน ถึงบานนางไล วงศ สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาคความยาว
(งบ อปท.)
วิวัฒน หมูที่ 7
550 ม.

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

27 ขยายเขตประปาถนนบานหนอง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
หอย-บานในพรุ หมูที่ 7
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาคความยาว
600 ม.
28 ขยายเขตประปาจากถนนสาย
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
สําโรง-บานในพรุ หมูที่ 7
สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาคความยาว
450 ม.
29 ขยายเขตประปาซอยรวมจิตร – เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
ขยายเขตประปาตอจากประปาของ
นายผอง ศิลปนุสรณ (นาทุงบน) สําหรับใชบริโภคและอุปโภค การประปาสวนภูมิภาคความยาว
หมูที่ 7
200 ม.

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

225,000 ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ
(งบ อปท.)

สวนโยธา

300,000
(งบ อปท.)

70,000

ประชาชนมีน้ําบริโภค
และอุปโภคเพียงพอ

สวนโยธา

(งบ อปท.)
3,090,000
12

1,770,000 3,220,000
9
8
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 - การขยายเขตไฟฟา และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552

2553

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 1

2 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 2

3 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 3

4 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 4

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 1
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 2
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 3
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 4
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ

2554

(บาท)
200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
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งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552

2553

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

5 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 5
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ

6 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 6
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ

7 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 7

8 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 7
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
ทุกครัวเรือนและใหถนน
สาธารณะ หมูท ี่ 8
สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอ

2554

(บาท)
200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สาธารณะมีแสงสวาง
เพียงพอ
200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือนและสถานที่

สวนโยธา

สวนโยธา

(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

สวนโยธา

ครัวเรือนและสถานที่
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท)
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งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552

2553

2554

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

86

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552

2553

2554

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

(งบ อปท )
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งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552

2553

2554

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)
(งบ อปท.)

(บาท)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
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แนวทางที่ 2 จัดระบบจราจรขนสงใหมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคภายในการใชพื้นที่ถนน และพัฒนาระบบขนสงที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ติดตั้งกระจกมองทางโคงในเขต
ตําบลชะมาย
2 กอสรางคลื่นลูกระนาดถนนใน
เขตชุมชนในตําบลชะมาย

เพื่อปองกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร
เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

3 กอสรางคลื่นลูกระนาดถนนใน
เขตชุมชนในตําบลชะมาย

เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

4 กอสรางคอนกรีตปดทับหลุมใน เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซอยฉวนเจริญ (ขางอูยุทธกลการ)
5 กอสรางทางเทาริมถนน กรุงแสง เพื่อใหประชาชนไดใชเปน
หมูที่ 2
ทางเดินเทาริมถนน

6 ขยายไหลทางถนนสายหมูที่ 3
ไปหวยขัน หมูที่ 3

เพื่อใชเปนถนนตนแบบใน
การใชรถจักรยานตาม
โครงการลดพลังงาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ติดตั้งกระจกมองทางโคง จํานวน 120,000 120,000 120,000 สามารถปองกันอุบัติเหตุ
8 หมูบาน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไดมากยิ่งขึ้น
กอสรางคลื่นลูกระนาดบริเวณ ทาง 100,000 100,000 100,000 ปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แยกทางโคงถนนในเขตชุมชนทั้ง 8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได
หมูบาน
กอสรางคลื่นลูกระนาดบริเวณ ทาง 100,000 100,000 100,000 ปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แยกทางโคงถนนในเขตชุมชนทั้ง 8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได
หมูบาน
กอสรางคอนกรีตปดทับหลุม
20,000
ปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จํานวน 2 หลุม
ได
(งบ อปท.)
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

กอสรางทางเทาริมถนนกรุงแสง
กวาง 1.50 ม. ความยาว 650 ม.
พรอมราวเหล็กติดตั้งโคมไฟและ
กอสรางบันได จํานวน 2 แหง
200,000
ขยายไหลทางถนนพรอมตีเสนและ
ปกปายถนนสําหรับใชรถจักรยาน (งบ อปท.)

3,250,000
(งบ อปท.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ประชาชนมีทางเทาเดิน
ริมถนนกรุงแสงไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

86

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000

7 ขยายไหลทางถนนสายหนาบาน เพื่อใหประชาชน ไดมีถนน
ขยายไหลทางถนนโดยใชหินคลุก
ผูใหญตลอดสายทางบานหวยขัน สําหรับใชสําหรับสัญจรไป
470 ม.3 (ปริมาตรหลวม)กวางเฉลี่ย (งบ อปท.)
หมูที่ 4
มาไดปลอดภัย
ขางละ 0.50 มตร ระยะทางรวม
สองขาง 1,000 เมตร
8 ขยายไหลทางถนนสายตนแค –
วังหีบ (1) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับสัญจรไปมาได
ปลอดภัย

ขยายไหลทางถนนใหไดความกวาง
เฉลี่ยขางละ 2.00 ม. โดยใชดินถม

1,200,000

จํานวน 6,350ม.3 ถมยกระดับไหล
ทางถนนแลวใชดินลูกรังหรือหินผุ

(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

จํานวน 1,370 ม.3 ถมยกระดับเปนชั้น
รองพื้นทาง แลวใชหินคลุกจํานวน
790 ม.3 ทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย ขาง
ละ 2.00 ม. ระยะทาง 977 ม.

9 ขยายไหลทางถนนสายคลองขี่เปล เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
หมูที่ 7
ใชสําหรับสัญจรไปมาได
ปลอดภัย

ขยายไหลทางถนนใหไดความกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 ม.

500,000
(งบ อปท.)

87

ที่

โครงการ

10 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณที่กลับรถทางเขาถนนป.
ศิลาชัย หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดมีความ ติดตั้งไฟกระพริบ จํานวน 1 จุด
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

11 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสี่แยก เพื่อใหประชาชนไดมีความ ติดตั้งไฟกระพริบ จํานวน 1 จุด
นาคําทวด หมูที่ 6
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
12 ติดตั้งไฟจราจร สี่แยกหมูบาน
เพื่อใหประชาชนไดมีความ ติดตั้งไฟจราจร จํานวน 2 จุด
ถาวร สี่แยกหมูบานเอสพีเมนชั่น ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
หมูที่ 8

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)
30,000
(งบ อปท.)
1,000,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชสัญจรไปมาได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา
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แนวทางที่ 3 จัดวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุงสง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาใน จัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํา
ดานการใชประโยชนใน
ผังเมืองรวมเมืองทุงสง
ทรัพยสินการคมนาคมและ
(ประเมินผล)
ขนสง การสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอมในบริเวณเขตผัง
เมืองรวม

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การใชประโยชนจากที่ดิน
มีการคุมคาและรักษา
สิ่งแวดลอม

สวนโยธา

โครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง เพื่อใหประชาชนมีความ
กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง
วังหีบ หมูที่ 5
สะดวกและปลอดภัยในการ วังหีบ ผิวจราจรกวาง 9.00 ม. ไม
สัญจร
มีทางเทา ยาว 30.00 ม. พรอม
(งบ อบจ.)
ปรับปรุงถนนคอสะพานทั้ง 2 ขาง

ประชาชนมีสะพาน
สําหรับขามคลองวังหีบ

สวนโยธา

2 กอสรางถนนสายทุงใหม ม.1
ตําบลชะมาย - ม.2 ตําบลควน
กรด อ.ทุงสง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

สวนโยธา

เพื่อระบายน้ําในพื้นที่ต.
ชะมาย ต.ปากแพรก อ.
ทุงสง

สวนโยธา

เพื่อระบายน้ําบริเวณสี่
แยกบานหนองหวา (ถนน
เอเชีย41)

สวนโยธา

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ
1,218,000
สะดวกและปลอดภัยในการ Asphaltic Concrete กวางเฉลี่ย 6 ม. (งบ อบจ.)
สัญจร
ยาว 700 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอย

กวา 4,200 ม.2
3 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู เพื่อใหสามารถระบายน้ําได กอสรางคูระบายน้ํา คสล.ตัวยู
ถนนสายทุงสง - นาบอน เขต
สะดวก
ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.
พื้นที่ ม.6,ม.7 - เขตเทศบาลเมือง
ยาว 2,000 ม.
ทุงสง
4 กอสรางคูระบายน้ําคสล.ตัวยู
เพื่อใหสามารถระบายน้ําได กอสรางคูระบายน้ํา คสล.ตัวยู
ถนนสายรุงเมือง เขตพื้นที่ ม.1 สะดวก
ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.
ต.ชะมาย - ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุง
ยาว 3,000 ม.
สง

10,000,000
(งบ อบจ.)

15,000,000
(งบ อบจ.)
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งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ขุดลอกคลองทาโลน จากบริเวณ เพื่อใหสามารถระบายน้ําได ขุดลอกคลองขนาดกวาง 10 ม. ลึก 2,500,000
สะดวก
3 ม. ความยาว 3,000 ม.
ถนนเอเชีย ม.2 ,3,4 ต.ชะมาย(งบ อบจ.)
บริเวณ ม.3,ม.7 ต.ควนกรด อ.ทุง
สง
6 กอสรางถนนโครงการสาย ง หมู เพื่อรองรับการขยายตัวของ เวนคืนที่ดินตามแนวถนนโครงการ 60,000,000
ที่ 6,7,8 ตามผังเมืองรวมเมืองทุง ชุมชนและพัฒนาระบบ
สาย ง (ตามผังเมืองรวมทุงสง)
(งบ ยธ.ผม.)
สง
โครงขายคมนาคมของชุมชน ตั้งแตหมุด นศ.3001 ถึงหมุด นศ.
และเพื่อรองรับกับการ
3008 เขตทางกวาง 30 เมตร
ระยะทางประมาณ 2,605 เมตร
ขยายตัวของปริมาณ
การจราจรในอนาคต
พรอมกอสรางถนนตามแบบแปลน
ของสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองกําหนด
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

7 กอสรางสะพานขางคลองทาแพ
หมูที่ 3

เพื่อใชสัญจรไปมาได
สะดวกและปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล.ผิวจราจรกวาง
9.00 เมตร ไมมีทางเทา ความยาว
20.00 เมตร

2,000,000
(งบ ยธ.ผม.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อระบายน้ําทวม
เทศบาลเมืองทุงสง ต.ชะ
มาย ต.ควนกรด

สวนโยธา

มีการขยายตัวของชุมชน สํานักงานโยธาธิ
ทําใหเกิดประโยชนทาง การและผังเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ นครศรีธรรมราช
รวมทั้งแกไขปญหา
จราจรในอนาคต

การสัญจรของประชาชน
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม
แนวทางที่ 1 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหครอบคลุม และตอบสนองความตองการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000
300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
300,000 300,000
300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2 โครงการจัดการศึกษาชั้น
อนุบาล

เพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดการศึกษาระดับชั้น
อนุบาล

จํานวน 3 โรงเรียน

3 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในโรงเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

จํานวน 3 โรงเรียน

150,000 150,000
150,000 เด็กนักเรียนมีการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พัฒนามากขึ้น

สํานักงานปลัด

4 โครงการจางเหมาทําอาหาร
นักเรียน

เพื่อใหเด็กไดมีอาหาร
เพียงพอและครบถวน

จํานวน 3 โรงเรียน

150,000 150,000
150,000 เด็กนักเรียนไดกิน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาหารเพียงพอ และ
ครบถวน

สํานักงานปลัด

จํานวน 3 โรงเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความพรอมมากขึ้น
เด็กที่อยูในวัยอนุบาล
ไดรับการพัฒนา

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการสงเสริมกิจกรรม
วิชาการในโรงเรียน
6 โครงการสอนเสริม
7 จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
8 โครงการแขงขันนักเรียนคนเกง
ป.1-6

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนใน
การจัดทํากิจกรรมตางๆ
เพื่อเพิ่มความรูใหนักเรียน
ในเขต อบต.
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ตําบลชะมาย
เพื่อมุงสูความเปนเลิศทาง

(ผลผลิตโครงการ)
จํานวน 3 โรงเรียน
จํานวน 3 โรงเรียน
จํานวน 3 ศูนย
จํานวน 3 โรงเรียน

วิชาการ

9 โครงการคายวิชาการ

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูเพิ่มขึ้น

จํานวน 3 โรงเรียน

10 โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน
11 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนคนเกง
12 โครงการจัดตั้งหองสมุดชุมชน

เพื่อใหโรงเรียนในเขต
อบต. มีหองสมุดที่ทันสมัย
มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูเพิ่มขึ้น

จํานวน 3 โรงเรียน
จํานวน 3 โรงเรียน
จํานวน 1 แหง

2552

2553

2554

(บาท)
(บาท)
(บาท)
130,000 130,000
130,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
300,000 300,000
300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
1,000,000 500,000
500,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
30,000
30,000
30,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กไดรวมจัดกิจกรรม
ทางดานวิชาการ

สํานักงานปลัด

เด็กนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น
เด็กนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น
ไดนักเรียนคนเกงเพื่อ

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ
30,000
30,000
30,000 เด็กนักเรียนไดมีความรู
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพิ่มขึ้น
100,000 100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
60,000
60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
150000
150000
150000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

มีหองสมุดที่ทันสมัย
สํานักงานปลัด
สําหรับเด็กนักเรียนไดใช
เด็กนักเรียนไดรับการ
สํานักงานปลัด
พัฒนาถูกทิศทาง
เด็กนักเรียนไดมีความรู สํานักงานปลัด
เพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนศูนยการ
เรียนชุมชนตําบลชะมาย (ศรช.)

วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชนไดมีศูนยการ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
3 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000 เยาวชนไดมีศูนย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การเรียนรูเพิ่มขึ้น

เรียนรูและสอดคลองกับวิถี
ชุมชน

แนวทางที่ 3 อนุรักษเผยแพร และปลูกฝงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการประเพณีแหผาขึ้นธาตุ

เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป
2 โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป
3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป
กระทง
4 โครงการจัดงานประเพณี
เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป
เขาพรรษา
5 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
3 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
100,000 100,000
100,000 สามารถรักษาประเพณี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใหคงมีตอไป

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ศิลปนพื้นบาน
7 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและ
ศิลปะพื้นบาน
8 โครงการกอสรางสถานที่
ลอยกระทง

วัตถุประสงค
เพื่อรักษาประเพณีที่
ปฏิบัติกันมานานคงมีตอไป
เพื่อสงเสริมเยาวชนใหมีใจรัก
ในศิลปะพื้นบาน
เพื่อใหมีสถานที่ลอยกระทง

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
3 โครงการ
3 โครงการ
หมูที่ 3

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
100,000 100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป
สามารถรักษาประเพณี
ใหคงมีตอไป

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 4 พัฒนาใหบริการดานสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

1 โครงการ อบต. พบประชาชน
เพื่อบริการและพัฒนา

วัตถุประสงค

เพื่อรับทราบขอมูลและ
ปญหาตางๆ ในการบริการ
และพัฒนา อบต.
2 โครงการอบรมสัมมนากรรมการ เพื่อสงเสริมารมีสวนรวม
ชุมชน/ประชาคมหมูบาน
ในการพัฒนา
3 โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. เขต เพื่อปรับปรุงขอมูลให
เมือง
ทันสมัย เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
3 โครงการ

3 โครงการ
3 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000 ไดรับทราบขอมูลและ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปญหาตางๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
20,000
20,000
20,000 การพัฒนาเปนไปตาม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แนวทางที่กําหนด
20,000
20,000
20,000 การพัฒนาเปนไปตาม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1 โครงการ

4 โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดในชุมชน

เพื่อใหเยาชนไมติด
ยาเสพติด

5 โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน
6 โครงการสงเสริมอุปกรณ
สําหรับเด็กกลางแจง
7 โครงการจัดทําสวนหยอมปลูก
ตนไมในชุมชน

ใหความรูเยาวชนในดาน
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ของเยาวชน
หมูที่ 1
เพื่อใหเด็กมีอุปกรณสําหรับไว
เลนและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
เพื่อจัดระเบียบชุมชนใหมี
3 โครงการ
ความสวยงามรมรื่น

8 โครงการรณรงครักษาความ
สะอาดในชุมชน

เพื่อจัดระเบียบชุมชนใหมี
ความสะอาด

3 โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 เยาวชนรูถึงปญหายา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เสพติดและไมเสพ
ยาเสพติด
10,000
10,000
10,000 เยาวชนในเขต อบต.
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีคุณภาพชีวิดีขึ้น
เด็กและเยาวชน
100,000
มีคุณภาพชีวิดีขึ้น
(งบ อปท.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

20,000
20,000
20,000 ชุมชนมีความนาอยู
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เกิดมลภาวะที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

20,000
20,000
20,000 ชุมชนมีความนาอยู
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เกิดมลภาวะที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 5 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนและประชาชนทาง
ดานคอมพิวเตอร
5 โครงการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000 กลุมสตรีไดรับการพัฒนา สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพิ่มขึ้น
100,000 100,000
100,000 เกิดกลุมองคกรที่ทํางาน สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ดานการพัฒนาครอบครัว

เพื่อพัฒนากลุมสตรีในชุมชน

3 โครงการ

เพื่อใหมีกลุมองคกรที่ทํางาน
ดานการพัฒนาครอบครัว

3 โครงการ

เพื่อใหเยาวชนในตําบลมี
ความเปนผูน้ํา กลาคิด กลาทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง
เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
มีทักษะดานคอมพิวเตอร

1 โครงการ

100,000 100,000
100,000 เกิดสภาเด็กและเยาวชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในตําบลชะมาย

สํานักงานปลัด

3 โครงการ

100,000 100,000
100,000 มีสังคมที่นาอยู และมี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การพัฒนาเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

เพื่อใหผูสูงอายุมีสังคมที่
นาอยูและมีกิจกรรมรวมกัน

1 โครงการ

สตรีในชุมชน
2 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล
ชะมาย (ศพค.)
3 โครงการสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลชะมาย

งบประมาณและที่มา

100,000

50,000

50,000

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผูสูงอายุมีสังคมที่นาอยู

สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 6 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรม อสม.

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มความรูใหกับ อสม.

2 โครงการใหบริการอนามัย
โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพที่ดี

3 โครงการควบคุมปองกันโรค

เพื่อปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก และโรคติดตออื่นๆ ไขเลือดออกโรคติดตออื่นๆ

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนไดรับความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชวยเหลือจากอสม.

จัดอบรม อสม. ใหมี
ความรูมากขึ้น
จํานวน 40 คน
จัดทําโครงการดาน
30,000
30,000
30,000
อนามัยในโรงเรียน จํานวน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
3 โรงเรียน
ปองกันและควบคุมโรค
10,000
10,000
10,000

4 โครงการรักษาพยาบาล

เพื่อใหประชาชนไดตรวจ

ในเขตไขเลือดออก และ
โรคติดตออื่นๆ ตําบล
โครงการใหบริการ

5 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชประจําศูนยอนามัย

สุขภาพ
เพื่อใหสถานีอนามัยมีความ
พรอมดานบริการประชาชน

รักษาพยาบาลเคลื่อนที่
สถานีอนามัยมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่ทันสมัยและ

6 โครงการเยี่ยมบานผูปวยโรค
ไมติดตอ

เพื่อใหทราบถึงปญหาของ
ผูปวย

3 โครงการ

สํานักงานปลัด

เพิ่มขึ้น
เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
มากขึ้น

สํานักงานปลัด

ผูปวยโรคไขเลือดออก

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และโรคติดตออื่นๆ มี
จํานวนนอยลง
25,000
25,000
25,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนไดรับการ
สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริการดานสุขภาพดีขึ้น
5,000
5,000
5,000 ผูปวยไดรับความชวยเหลือ สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพิ่มขึ้น

7 โครงการควบคุมภาวะ
ทุพโภชนา
ที่
8

โครงการ
โครงการรณรงคปองกันโรค

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบถวน
วัตถุประสงค

3 โครงการ
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

โรคเอดส และวัณโรค
10 โครงการใหความรูมะเร็ง
ปากมดลูก
11 โครงการอบรมใหความรู
มะเร็งเตานม

100,000

100,000 เด็กนักเรียนไดรับ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สารอาหารครบถวน
งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สํานักงานปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 ประชาชนในเขต อบต.
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไมปวยเปนโรคติดตอ

สํานักงานปลัด

เพื่อปองกันโรคติดตอตาง ๆ

3 โครงการ

เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง
สาเหตุการเปนโรคเอดส และ
วัณโรค

3 โครงการ

ประชาชนมีความรูเรื่อง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โรคเอดสและวัณโรค
สามารถปองกันได

สํานักงานปลัด

เพื่อใหประชาชนทราบถึง
สาเหตุการเปนโรคมะเร็งปาก
มดลูก

3 โครงการ

80,000
80,000
80,000 ประชาชนมีความรูเรื่อง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มะเร็งปากมดลูก และ
สามารถปองกันได

สํานักงานปลัด

3 โครงการ

50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีความรูเรื่อง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มะเร็งเตานม และ
สามารถปองกันได

สํานักงานปลัด

ติดตอ

9 โครงการควบคุมปองกัน

100,000

เพื่อใหประชาชนทราบถึง
สาเหตุการเปนโรคมะเร็งเตานม

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

แนวทางที่ 7 คุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย
ที่

โครงการ

1 โครงการคุมครองผูบริโภค

2 โครงการกําจัดสัตวและพาหะ
นําโรค

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหผูบริโภคไดรับ
สินคาที่เปนธรรม

สํารวจสารเคมีตกคาง
และราคาสินคาบริโภค
อุปโภค
เพื่อปองกันไมใหประชาชน
กําจัดสัตวทีเปนพาหะนํา
เจ็บปวยเนื่องจากพาหะนําโรค โรคปละ 2 ครั้ง

3 โครงการปองกันและควบคุมโรค เพื่อปองกันไมใหประชาชนปวย ฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัข
พิษสุนัขบา
เปนโรคพิษสุนัขบา
บา

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนไดรับความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เปนธรรมมากขึน้
50,000
50,000
50,000 ประชาชนไดรับความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เปนธรรมมากขึน้
80,000

80,000

80,000

ประชาชนไดรับความ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เปนธรรมมากขึ้น

แนวทางที่ 8 ใหกีฬาเปนยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการดานกีฬา และการัดการกีฬาเปนเครื่องมือในการลดปญหาทางสังคม
และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)

2553
(บาท)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางสนามกีฬาชุมชน

เพื่อประชาชนไดออก
กําลังกาย

กอสรางสนามกีฬา 8
สนาม ( ปละ 2-3 สนาม

200,000 200,000
(งบ อปท) (งบ อปท)

ในสามป )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวม เพื่อใหมีการพัฒนาทางดาน
กีฬา
แขงขันกีฬาในระดับตางๆ

3 โครงการนันทนาการเพื่อ
ประชาชนและเยาวชน

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมและ
บํารุงรักษาสนามกีฬาในตําบล

เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนไดมีสุขภาพแข็งแรง

เพื่อใหสนามกีฬาที่มีอยูใน
ตําบลมีสภาพดี

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดทําโครงการสงเสริม
นักกีฬาใหเขารวมการ
แขงขันกีฬาทุกประเภท
และทุกระดับ
จัดทําโครงการเพื่อ
นันทนาการสําหรับ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
ปรับปรุงบํารุงซอมแซม
และบํารุงรักษาสนาม
กีฬาที่มีอยูในตําบลใหมี
สภาพดี

200,000 ประชาชนไดออกกําลัง
(งบ อปท) กาย มีรางกายแข็งแรง
ลดปญหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000
200,000 มีการพัฒนาทั้งทางดาน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) รางกาย จิตใจ และสังคม

100,000

100,000

100,000 เยาวชนและประชาชน

สวนโยธา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทั่วไปมีสุขภาพแขงแรง
ยิ่งขึ้น
100,000 100,000
100,000 เยาวชน และประชาชนใช สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทั่วไป มีสนามที่มีคุณภาพ
เลนกีฬา

แนวทางที่ 9 สนับสนุนอุปกรณกีฬาสูโรงเรียนและชุมชน
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณใช
สําหรับการเลนกีฬาเพียงพอ

(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
100,000

2553
(บาท)
100,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2554
จะไดรับ
(บาท)
100,000 เด็กและเยาวชนไดเลน

ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

กีฬาใหกับโรงเรียน และ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กีฬาอยางเพียงพอ
ชุมชน
ประชาชนในเขตตําบลชะ 100,000 100,000
100,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น สํานักงานปลัด
2 โครงการสงเสริมสุขภาพและการ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี
และสงเสริมการออกกําลังกาย มาย
กีฬาในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 สงเสริมประกอบอาชีพ และฝกอาชีพ
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมและฝกอาชีพให
ประชาชน
2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพ และ
การศึกษานอกโรงเรียน
3 โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงาน
กลุมอาชีพ
4 โครงการปลูกตนไมใชหนี้

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได
เพื่อใหประชาชนมีความรู
และทักษะ
เพื่อใหประชาชนมีความรู
และทักษะ
เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น
5 โครงการสงเสริมชะมายเปนครัว เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น
เมืองทุงสง

(ผลผลิตโครงการ)
18 กลุม
จํานวน 300 คน
จํานวน 200 คน
ตําบลชะมาย
ตําบลชะมาย

2552
(บาท)
360,000

2553
(บาท)
360,000

(งบ อปท.)
15,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
15,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

2554
(บาท)
360,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีอาชีพ และ
(งบ อปท.) รายไดเพิ่มขึ้น
15,000
ประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้น
(งบ อปท.)
50,000
ประชาชนมีความรูเพิ่มขึ้น
(งบ อปท.)
50,000 ประชาชนมีความรายได
(งบ อปท.) เพิ่มขึ้น
50,000 ประชาชนมีความรายได
(งบ อปท.) เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 2 สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการใหความรูเรื่องปรัชญา
พอเพียงใหกับชุมชน
2 โครงการสงเสริมการทําบัญชี
ครัวเรือน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนตระหนัก
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจําวัน
เพื่อสงเสริมใหประชาชน
มีการออมเงิน

(ผลผลิตโครงการ)
ตําบลชะมาย

ตําบลชะมาย

2552
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2554
จะไดรับ
(บาท)
100,000 ประชาชนมีความรูใน
(งบ อปท.) เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
100,000 ประชาชนสามารถ
(งบ อปท.) ออมเงินไดเพิ่มมาขึ้น

ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรูในชุมชน
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในชุมชนตําบลชะมาย

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในชุมชน

(ผลผลิตโครงการ)
ตําบลชะมาย

2552
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2554
จะไดรับ
(บาท)
100,000 ประชาชนมีการเรียนรู
(งบ อปท.) อยางเปนระบบ

ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบล
่

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เขาหวยขัน หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน
และจัดกิจกรรมตาง ๆ

(ผลผลิตโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เขาหวยขัน หมูที่ 4

2552
(บาท)
200,000
(งบ อปท)

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2 ปรับปรุงภูมิทัศนสระเก็บน้ํา
หนองหอย หมูที่ 7
3 ปรับปรุงภูมิทัศน
หนาเขาตาเลง หมูที่ 8
4 โครงการกอสรางสวน
สุขภาพ
5 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม

เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน
และจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน
และจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหมีสถานที่ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
เพื่อใหนักทองเที่ยวมาเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศนสระเก็บน้ํา
หนองหอย จํานวน 1 แหง
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา
เขาตาเลงจํานวน 1 แหง
กอสรางสวนสุขภาพ
ในเขตตําบลชะมาย
จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ทั้งดาน

การทองเที่ยว
6 โครงการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเพื่อการทองเที่ยว
7 โครงการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลทองเที่ยว

มากขึ้น
เพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวมี
ความสมบูรณ
เพื่อใหทราบขอมูลการ
ทองเที่ยวในเขตตําบล

ประเพณี วัฒนธรรม และอื่นๆ
ปรับปรุงทางดานโครงสราง
พื้นฐาน ใหครบถวน
จัดทําโครงการประชาสัมพันธ

2554
(บาท)

2552
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)
2,000,000
(งบ อปท)
500,000
(งบ อปท.)
100,000

100,000

(งบ อปท.)
2,000,000
(งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
2,000,000
(งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

แนวทางที่ 5 สรางแหลงเรียนรูของเมืองเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูของตนเองและสงเสริมการทองเที่ยว

จะไดรับ
ประชาชนมีสถานที่
พักผอนและจัดกิจกรรม

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

2553
(บาท)

2553
(บาท)

2554
(บาท)

100,000

ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่
พักผอนและจัดกิจกรรม
ประชาชนมีสถานที่
พักผอนและจัดกิจกรรม
มีแหลงทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
มีนักทองเที่ยวมากขึ้น

สวนโยธา
สวนโยธา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

(งบ อปท.)
2,000,000 สถานที่ทองเที่ยวนาเที่ยว สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) ยิ่งขึ้น
20,000 มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
สํานักงานปลัด
(งบ อปท.)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําพิพิธภัณฑเมือง

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อสรางแหลงเรียนรู และ
อนุรักษวัฒนธรรมใหมีตอไป

3 โครงการ

2552
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2554
จะไดรับ
(บาท)
200,000 สามารถอนุรักษ
(งบ อปท.) วัฒนธรรม ดัง้ เดิมเพื่อ
สรางแหลงเรียนรูได

ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารและการจัดการองคกร
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อใหเกิดความโปรงใน
และประสิทธิภาพในการทํางาน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล
2 โครงการติดตามประเมิน ผล
การดําเนินงาน
3 โครงการติดตามประเมินผล
หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี
4 โครงการเผยแพรขาวสารศูนย
ขอมูลตําบล
5 โครงการประชุมผูนําชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนาตําบลไป
ถูกทิศทาง
เพื่อใหทราบความ กาวหนา
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อใหการบริหารเกิดความการ
บริหารงานมี
โปรงใส
เพื่อใหผูนําชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาตําบล

ประชุมประชาคมจัดหา
ขอมูลเพื่อจัดทําแผน
ประเมินติดตามผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ประเมินผลการบริหารงาน
ทุกๆ ไตรมาส
ศูนยขอมูลตําบลชะมาย

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
10,000
10,000
10,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
5,000
5,000
5,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
5,000
5,000
5,000

ประชุมผูนําชุมชนเดือนละ
1 ครั้ง

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพมากขึ้น
25,000
25,000
25,000 ผูนําชุมชนมีสวนรวมใน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การพัฒนาตําบลมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไดแผนพัฒนาตําบลที่ดี

สํานักงานปลัด

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารงานมี

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการทํางานประสิทธิภาพในการบริหาร

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 การปฏิบัติงานมี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพมากขึ้น
200,000
200,000
200,000 การปฏิบัตงิ านมี

ตอในระดับปริญญาตรีและ

ขวัญและกําลังใจในการ

อยางเปนธรรม

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปริญญาโท

ปฎิบัติงาน

ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมจริยธรรม และ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน
2 โครงการสนับสนุนการศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซอน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงานใหมากขึ้น
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงเครื่องมือ
สื่อสาร

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนได
รับทราบขอมูลขาวสารอยาง
รวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร พรอม
ติดตั้งสถานีรับสง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหประชาชนและพนักงานไดรับขาวสารไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
ที่

โครงการ

1 โครงการประชาสัมพันธ
2 โครงการดําเนินรายการวิทยุ
ชุมชน
3 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร
4 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทางเวปไซด
5 โครงการติดปายประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับประชาชน
เพื่อใหเปนศูนยขอมูลระดับ
ตําบล
เพื่อใหผูที่สนใจขอมูลตําบล
ไดรับทราบ
เพื่อประชาสัมพันธการชําระ
ภาษีที่อบต.จัดเก็บ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดทําวารสารแผนพับ และ
สื่อตางๆ ออกเผยแพร
จัดรายการวิทยุ 1 รายการ
จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 1
แหง
จัดทําและพัฒนาเวปไซด
ตําบล
ประชาสัมพันธการชําระ
ภาษีที่อบต.จัดเก็บ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
70,000
70,000
70,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารมากขึ้น
ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารมากขึ้น
ผูที่สนใจขอมูลตําบลได
รับทราบอยางรวดเร็ว
รายไดคาภาษีที่จัดเก็บ
มีจํานวนเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สวนการคลัง

6 ปรับปรุงขยายเขตหอกระจายขาว เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชน
หมูบาน
ในทุกหมูบาน

ปรับปรุงขายเขตหอกระจาย
ขาว ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ตําบลชะมาย

400,000

400,000

เพิ่มชองทางในการรับรู
ขาวสารของประชาชน

สวนโยธา

แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทํางาน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีวัสดุและครุภัณฑใช
ในสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑใช
ในสํานักงาน

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีวัสดุและครุภัณฑใชใน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สํานักงานเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันภัยฝายพลเรือน
ที่

โครงการ

1 โครงการกอตั้งสถานีดับเพลิง

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กอตั้งสถานีดับเพลิง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,200,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การปองกันภัยและการ

สํานักงานปลัด

2 โครงการปองกันภัยและบรรเทา
สาธารณะภัยของประชาชน
3 โครงการฝกอบรมอาสา สมัคร
ปองกันฝายพลเรือน
4 โครงการปรับปรุงอาคารปอม
ยามตํารวจ
5 โครงการรักษาความสงบและ
ความเปนระเบียบในเขตเมือง

ปองกันภัย
เพื่อปองกันและบรรเทาภัย
พิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน
เพื่อสรางอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
เพื่อใหมีสถานที่ใหตํารวจ
และอาสาสมัครอยูเวรยาม
เพื่อใหประชาชนมีความ

จํานวน 1 แหง
จัดซื้อรถกูภัยฉุกเฉิน
จํานวน 1 คัน
ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

(งบ อปท.)
กูภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1,508,000 1,508,000 1,508,000 การปองกันและบรรเทา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภัยพิบัติตางๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
50,000
50,000
50,000 มีอาสาสมัครปองกันภัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ฝายพลเรือนเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงอาคารปอมยาม
ตํารวจ 1 แหง
จัดเวรยาม และอาสาสมัคร

100,000
100,000
100,000 การอยูเวรยามมีความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกมากขึ้น
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ความสงบ และความ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

เรียบรอย

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ทรัพยสิน

แนวทางที่ 7 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 จัดหาสถานที่และกอสรางอาคาร
สํานักงานอบต.ชะมาย

เพื่อใหมีสถานที่ปฏิบัติงานและ จัดหาสถานที่และกอสราง
บริการประชาชนใหไดรับความ อาคารสํานักงานชนิด คสล.
สะดวก
สูง 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง

2 กอสรางอาคารศูนยสุขภาพ

เพื่อประชาชนไดออก

กอสรางอาคารศูนยสุขภาพ

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,000,000

500,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีสถานที่สําหรับใช
ปฏิบัติงานและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนผูมาใช
บริการ
ประชาชนไดออกกําลัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

หมูที่ 5

กําลังกาย

6 ปรับปรุงอาคารเอนก ประสงค
บริเวณนบตาคํา หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่
ประชุม และจัดกิจกรรมตางๆ

5 กอสรางศาลาเอนก ประสงค
หมูบานทวีสุข หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2
ไดมีสถานที่ประชุมและ
รวมทํากิจกรรมตาง ๆ
เพื่อเพิ่มพันธุปลาใหกับ

3 กอสรางอาคารเพาะพันธุปลา
หมูที่ 5

แหลงน้ําธรรมชาติ

จํานวน 1 หลัง พรอม
อุปกรณออกกําลังกาย
ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงคสระน้ํานบตาคํา
กอสรางอาคารศาลา
เอนกประสงคขนาดกวาง
8.00 ม. ยาว 20.00 ซม.
กอสรางอาคารเพาะพันธุ
ปลาจํานวน 1 แหง พรอม
อุปกรณ

(งบ อปท)
100,000
(งบ อปท)
650,000
(งบ อปท)

กายและมีรางกายแข็งแรง
ลดปญหายาเสพติด
ประชาชนในหมูที่ 6 มี
สถานที่ประชุมและจัด
กิจกรรม
ประชาชนในหมูที่ 2 มี
สถานที่ประชุมและรวม
ทํากิจกรรมตาง ๆ
500,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม
(งบ อปท) สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

เพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 8 ทําระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาใชในหนวยงาน
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วใน

ใหบริการประชาชนที่มา
ใชบริการอยางรวดเร็วทั้ง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนไดรับบริการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไดสะดวกและรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

( One Stop Service)

การรับบริการ

ในเวลาราชการ และนอก

ยิ่งขึ้น

เวลาราชการ

แนวทางที่ 9 พัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการใหบริการ
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมพนักงานและ
ลูกจาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

สงพนักงาน และลูกจางเขา

การทํางานของพนักงาน
และลูกจาง

อบรม ตามโครงการตางๆ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 พนักงานลูกจางมี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 10 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําระบบเครือขาย
และอินเตอรเน็ต

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู
การติดตอสื่อสารการคนควา
ขอ มูล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีการเชื่อมระบบเครือขาย
200,000
200,000
200,000 มีบริการอินเตอรเน็ต
ภายในสํานักงาน และชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตําบล มีขอมูลในการนํามา
เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ตัดสินใจในการพัฒนา

แนวทางที่ 11 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีแกประชาชนและเจาหนาที่ขององคกร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชน
2 โครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
3 โครงการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศนและอุปกรณอื่น

เพื่อใหปบริการประชาชนดีขึ้น จัดทําเครือขายสารสนเทศ

เพื่อใหการบริหารงานดีขึ้น

เครือขายเพื่อบริการ
ประชาชน
จัดทําเครือขายสารสนเทศ
เครือขาย เพื่อบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยี

ทํางานใหกับเจาที่องคกร

และสารสนเทศน

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 ประชาชนไดรับบริการดีขึ้น

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
100,000
100,000
100,000 การบริหารจัดการมี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
300,000

300,000

300,000 เจาที่องคกรมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการทํางานมากขึ้น

แนวทางที่ 12 การใหบริการคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วโดยไมใหประชาชนเสียเวลาและคาใชจาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

วัตถุประสงค
ใหความสะดวกกับประชาชน
ในการชําระภาษี

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ใหเจาหนาที่ออกเก็บภาษี
นอกสถานที่ จํานวน 8
หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ประชาชนไดรับความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกในการชําระภาษี
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนของคูคลอง โดยใหประชาชนรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศนในคลองใหสะอาดสวยงาม
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
2 โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน
3 โครงการประกวดชุมชนดีเดน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนรวมพัฒนา
และรักษาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของเยาวชน
เพื่อใหชุมชนไดปรับปรุง
ชุมชนที่อยูใหดีขึ้น

(ผลผลิตโครงการ)
พัฒนาปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใน
เขต อบต.
ใหความรูเยาวชนในดาน
คุณภาพชีวิต
จัดประกวดชุมชนในเขต
อบต.เพื่อคัดเลือกชุมชนดีเดน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 สิ่งแวดลอมในชุมชนในเขต
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อบต. มีสภาพดีขึ้น
10,000
10,000
10,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

เยาวชนในเขต อบต.
มีคุณภาพชีวิดีขึ้น
ชุมชนมีความนาอยูทุก
ชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหมีความสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย
 - การขุดลอกคูระบายน้ํา คลอง และลําเหมือง
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)
56,000

1 ขุดลอกลําเหมืองหลังปมน้ํามัน
ตราดาวฝงตะวันตก หมูที่ 1

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

สภาพเดิมปากกวาง เฉลี่ย 3.00
ม. ทองกวางเฉลี่ย 1.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 3.00 ม. ขุด (งบ อปท.)
ลอกปากกวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ทองกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

2 ขุดลอกคูระบายน้ําจากคลอง
ดานปาป- หจก.ทุงสงคอนกรีต
หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคูระบายน้ําปากกวาง
เฉลี่ย 3.00 ม.ทองกวางเฉลี่ย 1.50
ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ความยาว
300.00 ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง

3 ขุดลอกลําเหมืองหมูบานเมือง
ทอง หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกลําเหมืองหมูบานเมือง
ทอง

2553
(บาท)

35,000
(งบ อปท.)

60,000
(งบ อปท.)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ไมมีน้ําขังในชุมชนการ
ระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ไมมีน้ําขังในชุมชนการ
ระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

ไมมีน้ําขังในชุมชนการ
ระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)
72,000

4 ขุดลอกคูระบายน้ําหนาบริษัทแก เพื่อใหการระบายน้ําได
รนดเครน หมูที่ 2
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคูระบายน้ําขนาดปากกวาง
เฉลี่ย 3.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย 2.00
ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ความยาว 280
(งบ อปท.)
ม.

5 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ ริมเขา เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
นาแฝด หมูที่ 2
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกลําเหมืองปากกวางเฉลี่ย
2.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย 1.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาว
600 ม.

6 ขุดลอกคูระบายน้ําริมถนน สาย เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
41 และทางหลวงสาย 403 หมูที่ สะดวกและรวดเร็ว
2

ขุดลอกคูระบายน้ําปากกวางเฉลี่ย
3.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย 2.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ความยาว 700 ม.

7 ขุดลอกคลองทาแพ หมูที่ 2

ขุดลอกคลองทาโหลนปากกวาง
เฉลี่ย 8.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย 6.00
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว 1,500
ม.

เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

2553
(บาท)

60,000
(งบ อปท.)
126,000
(งบ อปท.)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

450,000 การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
(งบ อปท.)

สวนโยธา

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

8 ขุดลอกลําเหมืองหวยยิ่ว หมูที่ 3 เพื่อใหสามารถ ระบายน้ําได ขุดลอกลําเหมืองขนาดปากกวาง
สะดวกและรวดเร็ว
เฉลีย่ 5.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.
ความยาว 1,000 ม.
9 ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
ประโยชนจากบานนายถวิล
คลองทาโหลน หมูที่ 3

เพื่อใหสามารถ ระบายน้ําได ขุดลอกลําเหมืองขนาดปากกวาง
สะดวกและรวดเร็ว
เฉลีย่ 3.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย
2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.
ความยาว 250 ม.

10 ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
เพื่อใหสามารถ ระบายน้ําได ขุดลอกลําเหมืองขนาดปากกวาง
ประโยชนจากบานนายสุข -บาน สะดวกและรวดเร็ว
เฉลีย่ 2.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย
นายแพรว หมูที่ 3
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
ความยาว 1,500 ม.
11 ขุดลอกคูระบายน้ําถนนสายป.
ศิลาชัย -คลองทาไฟ หมูที่ 4

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดคูระบายน้ําปากกวางเฉลี่ย
10,000
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความ
ยาว 800 ม.
(งบ อปท.)

2553
(บาท)
300,000

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

120,000 การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
(งบ อปท.)

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)
50,000
(งบ อปท.)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

12 ขุดลอกคูระบายน้ําจากคลองหวยยิ้ว เพื่อใหการระบายน้ําได
- ปากคลองใหม หมูที่ 4
สะดวกและรวดเร็ว
13 ขุดลอกคูระบายน้ําจากหัวสะพาน เพื่อใหการระบายน้ําได
โด-ปากคลองหวยขัน หมูที่ 4
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคูระบายน้ํา ลึกเฉลี่ย 2
ม. ความยาว 1,500 ม.
ขุดลอกคูระบายน้ํา ลึกเฉลี่ย 2
ม. ความยาว 1,500 ม.

14 ขุดลอกลําเหมืองสํานักสงฆ – บาน เพื่อใหการระบายน้ําได
นางยุพิน หมูที่ 4
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคูระบายน้ําลึกตอจาก
ของเดิมปากกวางเฉลี่ย 3 ม.
ทองกวางเฉลี่ย 1.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 2 ม. ความยาว 300 ม.

15 ขุดลอกเหมืองและวางทอระบายน้ํา เพื่อใหสามารถระบายน้ํา ใน
จากบานนายสวัส จริตงาม- บาน
นายประนอม ธนาวุฒิ หมูที่ 6

หมูที่ 6 ไดสะดวกและรวดเร็ว

16 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ ทํานบใต เพื่อใหสามารถระบายน้ํา ใน
พรอมทั้งจัดภูมิทัศน หมูที่ 5 (ขุด หมูที่ 5 ไดสะดวกและรวดเร็ว
ลอกไปลงสระน้ําหมูที่ 6)

ขุดลอกลําเหมืองพรอมวางทอ
ระบายน้ํา 1 ระยะทาง 600 เมตร

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)

200,000
(งบ อปท.)
70,000

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 1.50 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.
ความยาว 1,500 ม.

250,000
(งบ อปท.)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

16 ขุดลอกลําเหมืองจากบานนาย
นิกร สุวรรณนอย-บานายนอม
ธนาวุฒิ หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

(ผลผลิตโครงการ)

2552
(บาท)

สภาพเดิมกวาง 1.00เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 ม. ความยาว 200 ม.
ปรับปรุงโดยขุดลอกปากกวาง 1
เฉลี่ย 2.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความ
ยาว 200 ม.

2553
(บาท)
15,000
(งบ อปท.)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ไมมีน้ําขังในชุมชนการ
ระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

17 ขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะ
เพื่อใหการระบายน้ําได
ประโยชน สายคลองขี่เปล หมูที่ สะดวกและรวดเร็ว
7

ขุดลอกเหมืองน้ํา 1 แหง

100,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

18 ขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะ
ประโยชน บังกะโลหนาเขา เขาพนักเกียรติ หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกเหมืองน้ํา 1 แหง

100,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

19 ขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะ
เพื่อใหการระบายน้ําได
ประโยชน บานหมอจํารัส - เขา สะดวกและรวดเร็ว
พนังเกียรติ หมูที่ 7

ขุดลอกเหมืองน้ํา 1 แหง

100,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

20 ขุดลอกเหมืองน้ําสาธารณะ
ประโยชน บานายชวง - ซุม
พอเลี้ยง
21 ขุดลอกคูระบายน้ําในหมูที่ 7
ทั้งหมด
22 ขุดลอกคูระบายน้ําชุมชนเขา
ตาเลงทั้งหมด หมูที่ 8

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกเหมืองน้ํา 1 แหง

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคูระบายน้ํา 1 ชุมชน
ขุดลอกคูระบายน้ํา 1 ชุมชน

23 ขุดลอกคลองบานนาแฝด หมูที่ เพื่อใหการระบายน้ําได
8
สะดวกและรวดเร็ว

เดิมปากกวางเฉลี่ย 3.50 ม. ทอง
กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
ขุดลอกใหไดปากวางเฉลี่ย 4 ม.
ทองกวางเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50
ม. ความยาว 740 ม.

24 ขุดลอกคูระบายน้ํา ซอยหมูบาน เพื่อใหการระบายน้ําได
ถาวร หมูที่ 8
สะดวกและรวดเร็ว

เดิมปากกวางเฉลี่ย 3.50 ม. ทอง
กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
ขุดลอกใหไดปากวางเฉลี่ย 4 ม.
ทองกวางเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50
ม. ความยาว 740 ม.

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

300,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

100,000
(งบ อปท.)

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

100,000
(งบ อปท.)

สวนโยธา

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

25 ขุดลอกคลองนา หมูที่ 8

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

26 ขุดลอกคูระบายน้ําระหวางบาน เพื่อใหการระบายน้ําได
กํานันแผว - หมูบานสาโรจน
สะดวกและรวดเร็ว
หมูที่ 8
27 ขุดลอกเหมืองน้ําหนาศาลา
เพื่อใหการระบายน้ําได
อเนกประสงค - คลองนา หมูที่ สะดวกและรวดเร็ว
8
28 ขุดลอกคูระบายน้ําหนาบาน
นายกลบ- คลองนา หมูที่ 8

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

(ผลผลิตโครงการ)
เดิมปากกวางเฉลี่ย 3.50 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ขุดลอก
ใหไดปากวางเฉลี่ย 4 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาว
1,500 ม.
เดิมปากกวางเฉลี่ย 1 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ขุด
ลอกใหไดปากวางเฉลี่ย 1.50 ม. ทอง
กวางเฉลี่ย 1 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ความ
ยาว 500 ม.
เดิมปากกวางเฉลี่ย 3 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 2 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ขุดลอกให
ไดปากวางเฉลี่ย 4 ม. ทองกวางเฉลี่ย
3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาว 2,000
ม.
เดิมปากกวางเฉลี่ย 2.50 ม. ทองกวาง
เฉลี่ย 2 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ขุดลอกให
ไดปากวางเฉลี่ย 3 ม. ทองกวางเฉลี่ย
2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาว
600 ม.

2552
(บาท)

2553
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

22,000
(งบ อปท.)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

การระบายน้ําไดสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

380,000 การระบายน้ําไดสะดวกและ
(งบ อปท.) รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

100,000 การระบายน้ําไดสะดวกและ
(งบ อปท.) รวดเร็วยิ่งขึ้น

 - การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ที่

โครงการ

1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
คลองทาเลา หมูที่ 2
2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
คลองทาเลา (ถนนสายเขากลายปากคลอง) หมูที่ 3
3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
คลองทาเลา (บานนายพิจิตรบานนายเดช) หมูที่ 3

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
และอาคารของราษฎรที่อยู
ริมคลอง
เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. ความยาว
7.20 ม.

เขื่อนปองกันตลิ่งความยาว 100
เมตร
เขื่อนปองกันตลิ่งความยาว 40
เมตร

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะถนนที่ เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. ความ
5 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
ถนนสายเอเชีย-คลองนา หมูที่ อยูร ิมคลองทาเลา
ยาว 750 ม.
3
6 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
ถนนสายเขากลาย - หวยขัน
หมูที่ 3

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะถนนที่ เขื่อนปองกันตลิ่ง คสล. ความ
อยูริมคลองทาเลา
ยาว 250 ม.

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตลิ่งและอาคารของราษฎรไม
ถูกน้ํากัดเซาะ

สวนโยธา

ตลิ่งไมถูกน้ํากัดเซาะ

สวนโยธา

ตลิ่งไมถูกน้ํากัดเซาะ

สวนโยธา

ถนนที่อยูริมตลิ่งไมถูกกัดเซาะ

สวนโยธา

5,000,000 ถนนที่อยูริมตลิ่งไมถูกกัดเซาะ

สวนโยธา

(งบ อปท.)
1,500,000
(งบ อปท.)
600,000
(งบ อปท.)
11,000,000
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

ที่

โครงการ

7 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
คลองวังหีบ หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อปองกันกันเซาะตลิ่งถนน เขื่อนปองกันตลิ่งความยาว 100
เมตร
และสะพานที่อยูริมคลอง

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
8 กอสรางพนังกั้นน้ําริมเหมือง
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ์ หมูที่ 7
9 กอสรางราวสะพานคลองนาแฝด เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
หมูที่ 8
10 กอสรางพนังกั้นน้ําถนนสายนา เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
แฝด(ตอจากของเดิม) หมูที่ 8

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
(งบ อปท.)

พนังกั้นน้ําริมเหมืองศาลาเฉลิม
พระเกียรติ์
พนังกั้นน้ําริมถนนสายนาแฝด
ความยาว 500 เมตร
พนังกั้นน้ําริมถนนสายนาแฝด
ความยาว 100 เมตร

200,000
(งบ อปท.)
300,000
(งบ อปท.)
2,500,000
(งบ อปท.)

11 สรางเตาเผาขยะปองกันมลพิษ
ตําบลชะมาย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตลิ่งถนนและสะพานไมถูก
น้ํากัดเซาะ

สวนโยธา

ตลิ่งไมถูกน้ํากัดเซาะ

สวนโยธา

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยมากขึ้น
ตลิ่งไมถูกน้ํากัดเซาะ

สวนโยธา
สวนโยธา

40,000,000

แนวทางที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดใหมีสวน

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

(ผลผลิตโครงการ)
จัดทําสวนสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
500,000

2553
(บาท)
500,000

ผลลัพธที่คาดวา

2554
จะไดรับ
(บาท)
500,000 ประชาชนมีสถานที่พักผอน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สาธารณะหรือสวนหยอม

พักผอน

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 4 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ จัดทําโครงการรณรงคให
ขาวสาร
ควบคุมมลพิษ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 มลพิษลดนอยลง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
ในดานการรักษาความสะอาด

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณ

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่ใช

เพียงพอ

ในการรักษาความสะอาด

2 โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ รถบรรทุกขยะขนาดใหญ 1 คัน

3 โครงการจัดหาเรื่องที่ทิ้งกลบ

จัดเก็บขยะ
เพื่อใหมีสถานที่เก็บขยะ

รถบรรทุกขยะขนาดเล็ก 1 คัน
จัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย และ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถรักษาความสะอาด

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ไดมากขึ้น
2,500,000
สามารถรักษาความสะอาด

สํานักงานปลัด

(งบ อปท.)
480,000

480,000

ไดมากขึ้น
480,000 ลดปญหาเรื่องขยะมูลฝย

ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

มูลฝอย

มูลฝอย

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

แนวทางที่ 6 สรางจิตสํานึกแกประชาชนใหใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคใหลดการเกิด
ขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค
เพื่อลดปญหาขยะ

(ผลผลิตโครงการ)
รณรงคใหความรูปญหาเรื่อง
ขยะและวิธีลดขยะมูลฝอย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ปญหาเรื่องขยะลดลง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

แนวทางที่ 7 จัดกิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการรักษาความสะอาด
ถนนทางเทาที่สาธารณะโดย
เอกชน
2 ติดตั้งปายถนน,ปายเขตอบต.
ชะมายและซอยตางๆ

วัตถุประสงค
เพื่อใหทางเทาและถนน
สาธารณะมีความสะอาด
เพื่อใหประชาชนและผูที่
สัญจรไปมาไดรับความ

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดใหเอกชนรับจางในการ
รักษาความสะอาดทางเทา
และถนนสาธารณะ
ติดตั้งปายถนน,ปายเขตอบต.
ชะมายและซอยตางๆ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2552
2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000 600,000 ทางเทาและถนนสาธารณะ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะอาดยิง่ ขึ้น
150,000 150,000 150,000 ประชาชนและผูที่สัญจรไป
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท) ไดรับความสะดวกไปการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สวนโยธา

หมูที่ 1-8

สะดวก

จํานวน 8 หมูบาน

เดินทาง

แนวทางที่ 8 พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากเทือกเขาหลวง (ทางทิศตะวันตก) ทําใหพื้นที่ในเขต อบต.ชะมาย เปนพื้นที่รับน้ําไหลจาก
เทือกเขาหลวง ประกอบกับในเขต อบต. และบริเวณรอบ ๆ ซึ่งเคยเปนคูและทุงนาเปนที่รับไวกอนที่จะระบายลงทะเลก็เปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยและแนวทางการ
แกไขปญหาน้ําทวมในระยะเรงดวน

- การกอสรางปรับปรุงฝายน้ําลน/ประตูน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 กอสรางฝายน้ําลนคลองนา
หมูที่ 1 - หมูที่ 3
2 กอสรางฝายน้ําลนถ้ํานกหูก หมูที่
2

เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชเพื่อการเกษตร
เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใช
เพื่อการเกษตร

กอสรางฝายน้ําลน ความกวาง
6.00 ม.
กอสรางฝายน้ําลน ถ้ํานกหูก
จํานวน 1 แหง

3 กอสรางฝายน้ําลน คลองทาไฟ
หมูที่ 4

เพื่อสามารถเก็บน้ํา
ไวใชในหนาแลง

กอสรางฝายน้ําลนขนาดกวาง
10 เมตร ลึก 3.50 เมตร
จํานวน 1 แหง

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท)
1,500,000
(งบ อปท.)
1,000,000
(งบ อปท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่ม

สวนโยธา

เพื่อสามารถเก็บน้ํา
ไวใชในหนาแลง

สวนโยธา

สวนโยธา

4 กอสรางฝายน้ําลนคลองในหวัง เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1
(ถ้ําทอหุ) หมูที่ 4
เพื่อการเกษตร
แหง

ที่

โครงการ

5 กอสรางสระน้ําสาธารณะ
ประโยชนลําหวยพานโด
ระหวางบานนางไสว-บานนาง
เพ็ง หมูที่ 4
6 ซอมแซมประตูน้ําฝายน้ําลน
หมูที่ 5
7 ซอมแซมประตูน้ําพรอมขุดลอก
เหมืองสาธารณะ ทํานบเหนือ
หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใช กอสรางสระน้ําสาธารณะ
เพื่อการเกษตร
ประโยชน จํานวน 1 แหง

1,500,000
(งบ อปท.)

มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่ม

งบประมาณและที่มา
2552
2553
2554
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)

เพื่อสามารถเก็บน้ํา
ซอมแซมประตูน้ําและฝายน้ํา
300,000
ไวใชในหนาแลง
ลนใหสามารถเก็บน้ําได
(งบ อปท)
เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําและ ซอมแซมประตูน้ําทํานบเหนือ จํานวน 1
แหง พรอมขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
การระบายน้ําไดมี
ปากกวางเฉลี่ย 2.00 ม. ทองกวางเฉลี่ย
ประสิทธิภาพ
1.00 ม. ความยาว 5,000 ม.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่ม

ประชาชนในหมูที่ 5 มีน้ําใช
ในหนาแลง
400,000 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ําและการระบาย
(งบ อปท.) น้ําไดดียิ่งขึ้น

สวนโยธา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

- การกอสรางปรับปรุงอางเก็บน้ํา
งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

2552

2553

2554

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงอางเก็บน้ําทํานบใต
หมูที่ 5

เพื่อปองกันสามารถเก็บน้ํา
ไวใชในหนาแลง

ขุดลอกและปรับปรุงอาง
เก็บน้ํา จํานวน 1 แหง

(บาท)
500,000
(งบ อปท)

(บาท)

(บาท)
ประชาชนในหมูที่ 5 มีน้ําใช
ในหนาแลงและใชเปน
สถานที่ทองเที่ยว

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554)
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการเงินการคลัง
แนวทางที่ 1 จัดทําแผนที่ภาษีใหเปนปจจุบัน และถูกตอง นําแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอยางตอเนื่อง สรางแรงจูงใจในการเสียภาษี ประชาสัมพันธ
และขอความรวมมือจากผูเสียภาษี
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด ภาษีที่อบต.จัดเก็บเองเพิ่ม
เก็บภาษี
จํานวนมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
2,000,000
(งบ อปท.)

2553
(บาท)

2554
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เก็บภาษีไดมากขึ้น

สวนการคลัง

แนวทางที่ 2 สรางแรงจูงใจในการเสียภาษี ประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากผูเสียภาษี
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค

ใหเจาของทรัพยสินไดชําระ
ภาษีภายในกําหนด
2 โครงการสรางแรงจูงใจในการ ใหเจาของทรัพยสินไดชําระ
ชําระภาษี
ภาษีภายในกําหนด

(ผลผลิตโครงการ)
พื้นที่ 8 หมูบาน ตําบลชะมาย
พื้นที่ 8 หมูบาน ตําบลชะมาย

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)
100,000
(งบ อปท.)

2553
2554
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)
100,000 100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เจาของทรัพยสินไดเขาใจ
ขั้นตอนการชําระภาษีดียิ่งขึ้น
จํานวนรายไดจากภาษี
จัดเก็บเองเพิ่มมากขึ้น

สวนการคลัง
สวนการคลัง

3 โครงการนําเทคโนโลยีสมัย
ใหมมาใชในการเก็บภาษี

เพื่อรับชําระภาษีผานทางธนาคาร พื้นที่ 8 หมูบาน ตําบลชะมาย
ทางธนาคาร

20,000
(งบ อปท.)

20,000
20,000 จํานวนรายไดจากภาษี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) จัดเก็บเองเพิ่มมากขึ้น

สวนการคลัง

แนวทางที่ 2 จัดซื้อจัดจางมีการแขงขันอยางเปนธรรมโปรงใสตรวจสอบได
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางดานพัสดุ
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางดานการเงิน
3 โครงการประชาสัมพันธ
ผลการจัดซื้อจัดจาง

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม

(ผลผลิตโครงการ)
พนักงานที่รับผิดชอบงานพัสดุ
พนักงานที่รับผิดชอบงาน
การเงินและบัญชี
การจัดซื้อจัดจางมีความ
เปนธรรม

งบประมาณและที่มา
2552
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)
30,000
(งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวา

2553
2554
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000 เพิ่มประสิทธิภาพของ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) พนักงานดานพัสดุ
30,000
30,000 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ดานการเงินและบัญชี
20,000
20,000 การจัดซื้อจัดจางมีความเปน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ธรรมโปรงใสตรวจสอบได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง

